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القحطاني لـ »األنباء«: »التربوية« تعمل من أجل الطلبة 
بدليل محافظتها على مقاعدها طوال 27 عامًا

م��ا تقييمك النتخابات االحتاد لطلبة الكويت 
2009 � 2010؟

متيزت االنتخابات املاضية بالهدوء وحسن 
التعامل بني القوائ����م الطالبية، وذلك بفضل 
اهلل اوال ثم التنظي����م اجليد من قبل اللجان 
االنتخابية التي سخرت كل اجلهود في سبيل 
اجناح العرس الدميوقراطي الطالبي باالضافة 
الى احلس النقابي املتميز لدى طلبة جامعة 

الكويت.

التفاعل الطالبي

كي��ف وجدمت التفاعل الطالبي في التصويت 
خالل عملية االنتخابات؟

من املالحظ عزوف وعدم مشاركة الكثير من 
الطلبة في االنتخابات االخيرة، وأود ان ادعوهم 
لعدم التردد في اختيار ممثلهم الشرعي في كلية 
التربية والذي يحقق لهم مكاسبهم وحقوقهم 
ويعمل على تذليل كل املصاعب واملش����كالت 

التي تواجههم في رحلتهم الدراسية.
ما اجنازات اجلمعية التربوية في العام الدراسي 

املاضي؟
لقد قمنا بالعديد من البرامج واالنش����طة 
واملكتس����بات الطالبية، ونح����ن ال نعتبرها 
اجنازات بقدر ما هي واجبات نقوم بها من اجل 
طلبة وطالبات كلية التربية، ومنها على سبيل 
الذك����ر ال احلصر اقرار مكافأة امليداني لطلبة 
كلية التربية الت����ي توقفت في العام النقابي 
السابق عند مجلس العمداء، ولقد مت في هذا 
العام صرفها لطلبة امليداني )الكورس الثاني 
السابق( وايضا توريد اللوكرات اجلديدة عوضا 
عن اللوكرات السابقة وايضا مت في هذا العام 
االنتهاء من بناء مسجد لطلبة كلية التربية، 
وكان لعميد كلية التربية عبدالرحمن االحمد 
دور كبير في بناء هذا املس����جد وايضا قمنا 
بتجديد مصلى الطالبات بالكامل، وفي هذا العام 
وفي نهاية كل كورس نقوم الول مرة باقامة 

معرض خاص يحتوي على عدد من االختبارات 
في جميع تخصصات الكلية وايضا مت توفير 
مذكرات مراجعة لطلبة التخصصات العلمية، 
وايضا مت توزيع سي دي يحتوي على منوذج 
اختبارات لطلبة التخصصات العلمية، ولقد 
قمنا باقامة حفل تكرمي للمتفوقني من الطلبة 
املستجدين تش����جيعا لهم ملواصلة حياتهم 
اجلامعية وايضا قمنا في هذا العام بحل مشكلة 
طلبة احلاس����وب في الفصل الصيفي، وكان 
للعميد املساعد للشؤون الطالبية د.احمد الهالل 
الدور الكبير في حل هذه املشكلة باالضافة الى 
فتح العديد من الشعب للفصلني االول والثاني، 
وايض����ا الفصل الصيفي، باالضافة الى اقامة 
العديد من البرامج واالنشطة على املستوى 
الثقافي واالكادمي����ي والترفيهي واالجتماعي 
التي الق����ت اقباال جيدا من قبل طلبة الكلية، 
وكذلك حتويل الس����تاد الرياضي الى مواقف 

للسيارات.

القوائم المنافسة

هناك من يقول ان القائمة التربوية تقلل من 
شأن القوائم املنافسة لها، فما ردك؟

هذا الكالم ال ميت للواقع بصلة، بل نحترم 
جميع القوائم الطالبية التي تتنافس معنا في 
االنتخابات »ونحسب لها الف حساب«، وخير 
دليل على ذلك هو محافظتنا على مقاعد الهيئة 

االدارية طوال 27 عاما متتالية.
كل قائمة ترتكز على مبادئ وقيم، فما مبادئ 

واسس القائمة التربوية؟
كل قائمة طالبية مشاركة في االنتخابات 
عليها االخالص في العم����ل وعدم التردد او 
اخلوف ف����ي االمور املتعلق����ة مبصير طلبة 
الكلية، باالضافة لتجنب املجامالت الى جانب 
استمرارية الطرح االسالمي املعتدل بعيدا عن 
تيار التغريب واالنحالل واخلروج عن مبادئ 

وقيم مجتمعنا احملافظ.

كي��ف تقي��م عالقتكم وتعاونك��م مع عمادة 
الكلية؟

العالقة ذات طابع مميز، والعمادة لم تتوان 
في تقدمي كل ما نحتاجه وبابها مفتوح ملقترحات 
وافكار اجلمعية التي تأخذها على مجمل اجلد 

وتضعها نصب االعني.
كلمة شكر ملن توجهها؟

في اخلتام نتقدم بجزيل الش����كر وعظيم 
االمتنان الى كل من ساهم في اجناح انشطة 
وبرامج اجلمعية والى زمالئي اعضاء اجلمعية 
التربوية على جهودهم الطيبة في خدمة اخوانهم 
الطلبة. وايضا كل الشكر الى د.عبدالرحمن 
االحمد ملا قام به من جهود جبارة ملس����اعدة 
اجلمعية التربوية في خدمة الطلبة وتسهيل 
الطريق امامنا لسرعة اجناز التحركات، وايضا 
الشكر موصول الى د.احمد الهالل العميد املساعد 
للشؤون الطالبية جلهوده الطيبة في مساعدتنا 
حلل مشكلة الش����عب وغيرها من املشكالت 
الطالبية والقيام بكل ما يصب مبصلحة طلبة 
الكلية، وايضا كل الش����كر ملوظفي التوجيه 
واالرشاد على حسن تعاملهم، وايضا نشكر 
د.عبدالرحيم ذياب عميد شؤون الطلبة على 
جهوده في تسهيل اقامة البرامج واالنشطة، 
وكل الشكر لرائدي اجلمعية التربوية د.سعد 
الشريع ود.معصومة املطيري على مساعدتهما 
العضاء اجلمعية على مدار العام الدراس����ي 

.2009 � 2008
كلمة اخيرة؟

اوجه دعوة انس����انية الى كل من يحاول 
تش����ويه صورة احلرك����ة الطالبية ويحاول 
زعزعتها وخلق املش����كالت فيها فأنا ادعوه 
الى ان يفكر في مصير اخوانه الطالب واخواته 
الطالبات، كما ادعو كل مجتهد لالستمرار في 
عمله حتى يحقق هدفه املنشود، وكل عضو 
مخلص في عمله النقابي ان يعمل على تلبية 

وخدمة اجلموع الطالبية بجميع اطيافها.

سعود المطيري
اك��د رئيس الهيئة االدارية في كلية التربية بجامعة الكويت محمد 
القحطان��ي ان القائم��ة التربوية توجهها اس��المي معتدل، وهي التي 
قادت اجلمعية في العقود املاضية، كما اوضح لنا اهم االجنازات التي 
قام��ت بها اجلمعية في قيادة القائمة التربوية في العام املاضي، وبني 
س��ر محافظة »التربوية« على مقاع��د الهيئة االدارية على مدى ثالثة 
عق��ود من الزم��ن، واوضح ان عالقتهم طيبة ومن��وذج من التعاون 

البن��اء مع عمادة الكلية الت��ي تلبي كل صغيرة وكبي��رة وتوفر كل 
احتياجات الطلبة واقتراحاتهم. وعن املشكالت التي يعاني منها طلبة 
الكلية، اوضح ان اجلمعية س��عت جاهدة لتذليل هذه الصعوبات بكل 
طاقاته��ا، كما ان عملية ترميم كلية التربية كانت في مقدمة اولوياتها 
له��ذا العام، ومتنى القحطاني من بعض االش��خاص الذين يحاولون 
تشويه صورة احلركة الطالبية ان يبتعدوا عن هذا املسلك ويحاولوا 

التمسك ببعض القيم النبيلة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

رئيس الهيئة اإلدارية في كلية التربية وصف انتخابات االتحاد بالهادئة

إقـرار مكافـأة الميدانـي وبناء مسـجد الطلبـة أهـم إنجازاتنا

 اإلبراهيم: »مستقلة الهندسة« شعارها
»ترقبوها 2009« وستفجر مفاجأة من العيار الثقيل

الهندس����ية والعلمية هم زمالؤنا 
وجتمعنا بهم عالقة طيبة وعالقة 
زمالة دراس����ية فاالنتخابات هي 
منافسة شريفة، اما رأيي في القائمة 
الوجه  العلمية فهي قائمة حتمل 
اآلخر حلزب االخوان وبالنس����بة 
لقائمة الهندسية تعتبر الوجه اآلخر 
لقائمة الوسط الدميوقراطي والتيار 
الليبرالي وهذا رأينا بهم كقوائم 
طالبية ولكن عالقتنا بهم كأشخاص 

وأعضاء شريفة واخوية.

االختيار

يتهمكم البعض ب��أن اعضاءكم 
املرش��حني ملقاع��د اجلمعي��ة يتم 
اختيارهم على أس��اس قبلي بحت 

فما ردك؟
هذا الكالم عار عن الصحة فلو 
الحظت تركيب قواعد املس����تقلة 
لوجدت ان هناك تنوعا من جميع 
اطياف مجتمعنا الكويتي كما ان 
التدرج التاريخي ملرشحي املستقلة 
لرئاسة اجلمعية يوجد به تنوع في 
اختيار املرشحني ومقياس الترشح 
لدينا ليس قبليا او طائفيا وامنا 
املقياس هو الكفاءة والقدرة على 
حتمل املسؤولية خلدمة اجلموع 
الطالبية وهذا الكالم خير رد على 

من يتهمنا في اختياراتنا.

توقعات

ما توقعاتك في االنتخابات املقبلة؟ 
وما حتركاتكم لتحسني وضعكم؟

احلمد هلل نحن نسير على خطى 
ثابتة منذ بداية هذا العام وواثقون 
من كس����ر راية األحزاب من كلية 
الهندسة والبترول، وأنا واثق من أن 
القائمة املستقلة ستقلب املوازين في 
كلية الهندسة والبترول وستكون 
كلمتها موجودة. وأهم حتركاتنا 
لتحس����ني الوضع االنتخابي اننا 
وضعنا خطة عمل شاملة ومدروسة 
على مدار عدة س����نني لكي تسير 
القائمة على خط����ى ثابتة خالل 

السنوات الثالث املقبلة.

ترقبوها 2009

ما شعاركم لهذا العام؟
ش����عارنا هذا العام »ترقبوها 
2009« ألن هذا الشعار يعبر عن 
مدى املفاجأة التي قدمتها القائمة 
عل����ى املس����توى األكادمي����ي من 
االجنازات والتوعد بتقدمي مفاجأة 
من العيار الثقيل على املس����توى 

االنتخابي.
ومن أبرز املرشحني خلوض هذه 

االنتخابات؟
اب����رز املرش����حني للقائمة هم 
عب����داهلل املطيري، خالد العنزي، 
ودعيج اجلوهر، راش����د الغيص، 
محمد العتيبي وهم األبرز حتى اآلن 
خلوض هذه االنتخابات وجميع هذه 
االسماء من الكفاءات املشهود لها 

في كلية الهندسة والبترول.

بالتح���رك عليها من���ذ عام 1997 
واعدنا شرح هذه املشكلة في العام 
النقابي 2005-2006 عندما وضعنا 
مخططا ملبنى متعدد االدوار وقمنا 
بشرح املخطط على وزارة الداخلية 
وعمادة كلية الهندسة والبترول 
الذين ابدوا جتاوبا ايجابيا نحو 
هذا املخطط الذي قام به مجموعة 
م���ن الطلبة وأعدنا في هذا العام 
النقابي احياء هذه املشكلة ومن 
حتركاتنا في ه���ذا العام دورات 
العلوم للطلبة املستجدين  ملواد 
الذين لألس���ف تناستهم القوائم 
الطالبية مبج���رد دخولهم قاعة 
التصويت، وقمنا بتوفير الكتب 
الدراس���ية للطلبة املس���تجدين 
زمالئنا دفع���ة 2009 مجانا دون 
اي رسوم مالية وهذا أبسط شيء 
نقدمه لهم، وقمنا بحملة شاملة 
النقاب���ي 2007/2006،  العام  في 
وحملة »تسجيلي من غير الباي 
فورس« الت���ي أثنى عليها طلبة 
وطالبات الكلي���ة والعمادة ألنها 
حتل مشكلة الشعب املغلقة وحتل 

قضية التسجيل االجباري.
ومن حتركاتنا حلل مش����كلة 
التخصصات قمنا في العام النقابي 
2006/2005 بعمل حملة جمع تواقيع 
الطلبة وتصعيدها اعالميا وكانت 

ه����ذه احلملة بعنوان »تخصصي 
من الرغبة األولى«، وعلى الصعيد 
اآلخر في العام النقابي 2008/2007 
قمنا باجناز لم تس����تطع جمعية 
الهندسة والبترول بقيادة العلمية 
آنذاك وجمعية الهندس����ة بقيادة 
الهندسية في العام املنصرم حلها 
وهي توفير اآللة احلاسبة بسعر 
دينار فقط بدال من سعرها األساسي 

45 دينارا.

المشاكل األكاديمية

هل صحي��ح ان اجلمعية أغلب 
أنش��طتها ترفيهي��ة اجتماعية وال 
تس��عى بشكل جدي حلل املشكالت 

األكادميية؟
نعم، هذا الكالم صحيح وواضح 
كالش����مس فجمعي����ة الهندس����ة 
والبت����رول لم ت����رض طموحات 
طالب كلية الهندسة والبترول ولم 
تقدم اي شيء يذكر من االجنازات 
امللموس����ة فاقتص����ر عملها على 
اجلانب الترفيهي فقط وتناس����ت 
املشكالت التي يعاني منها الطالب 

لألسف.
م��ا رأيك في القائمة الهندس��ية 
وقائمة علمية الهندسة وقائمة الوسط 

الدميوقراطي؟
بصراح����ة اعض����اء القائم����ة 

في البداي��ة حدثنا ع��ن القائمة 
الهندس��ة واه��م  املس��تقلة ف��ي 

إجنازاتها؟
»املس����تقلة« قائم����ة طالبية 
من الطلبة والى الطلبة تس����عى 
الى اس����تقاللية احلركة الطالبية 
بعيدا ع����ن التي����ارات واألحزاب 

السياسية.
أما من ناحية اهم االجنازات التي 
قمنا بها في الهندسة فتتمثل في 
احلمالت الطالبية والتحركات من 
الطالبية  اجل حتقيق املكتسبات 
كال����دورات االكادميي����ة للطلبة 
املستجدين في مواد العلوم وكذلك 
اجناز اآللة احلاسبة وحتركات عدة 

سنرويها بالتفاصيل.

أبرز المشاكل

م��ا أبرز مش��كالت طلب��ة كلية 
الهندسة والبترول؟

من ابرز املشكالت التي يعاني 
منه����ا طلبة الهندس����ة والبترول 
مشكلة مواقف السيارات حيث جند 
ان الطاقة االس����تيعابية للمواقف 
ال تكفي لنصف طلبة الكلية وهذا 
الطلبة  بالتال����ي ينعكس عل����ى 
ويس����بب لهم التأخير في بعض 
االحيان، ومشكلة الشعب املغلقة 
التي اصبحت قضية يعاني منها 
غالبية الطلب����ة الذين ال يجدون 
مواد تكفي احتياجاتهم للتخرج 
او التخصص اما بالنسبة ملشكلة 
التخصص فنجد الكثير من الطلبة 
ف����ي تخصصات ال  يتخصصون 
يرغبون فيه����ا نتيجة قلة مقاعد 
التخصصات فهي ال تستوعب اال 
ن1س����بة معينة من الطلبة وهذا 
االمر سيؤثر سلبا في سوق العمل 
ألن مخرج����ات الهندس����ة دخلت 
تخصص����ات ال ترغب فيها وهذه 
بع����ض من املش����اكل التي يعاني 
منها طلبة وطالبات الهندسة ولو 
اردنا ان نتحدث عن جميعها فلن 
تكف����ي اوراق جريدتك����م املوقرة 

لعرضها.
وما ابرز حتركاتكم ملواجهتها؟

حتركاتن���ا وبحمد اهلل كانت 
ومازالت على املستوى من اجلد 
فلم تقتصر على اجلانب االعالمي 
فقط فقضية مواقف الطلبة قمنا 

سعود المطيري
أوضح منس��ق قائمة املس��تقلة في كلية الهندسة والبترول في 
جامعة الكويت عبداهلل االبراهيم ان القائمة املستقلة ومنذ تأسيسها 
تدعو الى حرية احلركة الطالبية وجتريدها من االحزاب والتيارات 

بحيث يكون الطالب حرا في اختيار قراراته.
واكد االبراهيم ان القائمة املستقلة قامت بالعديد من االجنازات 
التي كانت من اهم املطالب لدى طلبة وطالبات الكلية خالل االعوام 
املاضية كمش��كلة الشعب املغلقة ومش��كلة التخصص التي يعاني 

منها الطلبة.
وبنينّ االبراهيم ان جمعية الهندسة والبترول لم ترض طموحات 
طالب كلية الهندسة والبترول ولم تقدم اي شيء يذكر من االجنازات 

خالل العام املنصرم واقتصر عملها على اجلانب الترفيهي فقط.

منسق القائمة أكد أن اختيار المرشحين يتم على أساس الكفاءة

شعار اجلمعية التربوية محمد القحطاني

عبداهلل اإلبراهيم

أعضاء مستقلة الهندسة

سكيغنس )شمال إجنلترا( 
� كونا: اكد ممثل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد، عميد السلك الديبلوماسي 
سفيرنا لدى اململكة املتحدة خالد 
الدويسان امس اهمية احملافظة 
عل���ى الوحدة الوطني���ة، داعيا 
الوحدة  الى احملافظة على هذه 
بعيدا عن الفرز الطائفي والقبلي 

والعرقي.
وقال الدويسان في كلمة افتتح 
بها اعمال مؤمتر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
بعنوان »الكويت اوال واخيرا« ان 
الكويت تواجه مخاطر وحتديات 
داخلية وخارجية، مشيرا الى ان 
الوحدة الوطنية تتصدر ابرز هذه 
الداخلية حيث متثل  التحديات 
هذه »القضية اولوية لنا كأبناء 
الكويت وانت���م تعلمون ابنائي 
الطلبة ان هذه الوحدة هي التي 
حمت الكويت في اقسى الظروف 
وهي فترة الغزو الصدامي الغاشم 

للبالد«.
واضاف ان الغزاة لم يجدوا 
كويتي���ا واحدا يتع���اون معهم 
ب���ل كان الكويتيون في الداخل 
واخل���ارج يدا وروح���ا واحدة، 
مشيرا الى ان العالقة التي تربط 
احلاك���م باحملكوم ف���ي الكويت 
نشأت بواس���طة عقد اجتماعي 

بالتراضي بينهما.
التحديات  ان  ال���ى  واش���ار 
الكويت  التي تواجه  اخلارجية 
تتمث���ل في  الوض���ع االقليمي 
املضطرب الذي يحيط بها حيث 
املواجه���ة بني اي���ران واملجتمع 

االجتماع���ي واالقتصادي لدول 
اخلليج.

وقال ان الكويت حتتاج الى 
مخرجات جديدة الحالل العمالة 
الوطنية واالعتماد عليها، ودعا 
في ختام كلمته الطلبة والطالبات 
الدارسني في اململكة املتحدة الى 
ان يكونوا س���فراء لبالدهم كل 
في مدينته وجامعته متمنيا لهم 
التوفيق والنجاح في دراستهم 
والع���ودة ال���ى ارض الوط���ن 
للمساهمة في بناء وتقدم مسيرة 

التنمية بالكويت.
من جهته اكد رئيس االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع 
الهاجري  اململكة املتحدة ناصر 
ف���ي كلمة ل���ه اهمي���ة التركيز 
عل���ى الوس���طية للوصول الى 
االعتدال في جميع املجاالت حتى 
»نتمكن من حتقيق ش���خصية 
كويتية مثقفة ومعتدلة ترتقي 
بالطموحات املستقبلية لوطننا 
احلبيب الكويت ونرتقي باملجتمع 

الكويتي بأكمله«.
وق���ال الهاج���ري ان االحتاد 
الوطن���ي دأب عل���ى اقامة مثل 
هذه املهرجانات س���نويا بهدف 
الكويتي في  النهوض بالشباب 
كافة املج���االت لالرتقاء بالعمل 
الطالبي ثقافيا واجتماعيا وتربويا 

وتنمويا.
وكان الفنان ابراهيم الصالل 
قد قدم مع الطالبني حمود اخلضر 
وخالد احلقان عقب حفل افتتاح 
املؤمتر لوحة فني���ة واوبريت 
غنائيا وطنيا قصيرا ركزوا فيه 

على تعزيز الوحدة الوطنية.

املفاعل  ازمة ملف  الدولي حول 
النووي مبينا ان » الكويت تتابع 
هذا االمر بدقة وقلق فنحن نأمل 
أن يتوصل املجتمع الدولي الى 
امللف  تسوية سلمية حول هذا 
البعاد ش���بح النزاع العسكري 

عن املنطقة«.
وذكر ان اخلطر الثاني يتمثل 
بالوض���ع في الع���راق »فنحن 
نتمن���ى الس���الم واالس���تقرار 
للعراق ليعيش بجانب جيرانه 
في اجواء م���ن االحترام والثقة 

وحسن اجلوار من خالل احترام 
املواثيق الدولية«.

ولفت السفير الدويسان الى 
ان التركيبة السكانية متثل حتديا 
داخليا ليس على الكويت فقط بل 
على دول مجلس التعاون لدول 

العربية حيث يش���كل  اخلليج 
الش���باب اكثر من 60% من عدد 
السكان مشددا على ضرورة ان 
تستثمر الكويت ودول اخلليج 
مواردها املالية في مشاريع ضخمة 
حتقق التنمية لشعوبها وتخلق 

وظائف جديدة البنائها.
واوضح ممثل س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء عميد الس���لك 
الديبلوماسي سفيرنا في اململكة 
املتحدة خالد الدويسان ان دول 
اخلليج ومنه���ا الكويت تواجه 

حاليا تزايدا ف���ي اعداد العمالة 
الوافدة حيث وصلت اعداد هذه 
العمال���ة في بعض ال���دول الى 
معدالت كبيرة جتاوزت ال� %80 
من اجمالي عدد السكان محذرا 
من آثارها الس���لبية على االمن 

خالل افتتاح أعمال مؤتمر االتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة بعنوان »الكويت أواًل وأخيرًا«

الدويسان: الحفاظ على الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

جانب من احلضور خالل افتتاح اعمال مؤمتر االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة


