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الجامعــــة
والتطبيقي

أوتاواـ  كونا: أعرب عدد من الطلبة الكنديني احلائزين 
على منح دراسية لدراسة اللغة العربية والدين اإلسالمي في 
جامعات كندية عن شكرهم وتقديرهم لتبرع الكويت ودعمها 

ملراكز اللغة والدراسات اإلسالمية في تلك اجلامعات.
جاء ذلك في حفل أقامه سفيرنا لدى كندا د.مساعد 
الهارون مبناســـبة فوز هـــؤالء الطلبة بتلك املنح 
التـــي تقدمها الكويت لدعم دراســـة اللغة العربية 

والدراسات اإلسالمية.
ونقل بيان لســــفارتنا في كندا عن الطلبة قولهم ان 
دراسة اللغة العربية والدين اإلسالمي كانت مبنزلة احللم 
الذي يراودهم منذ فترة وان تلك املنح أعطتهم الفرصة 
املناســــبة لتحقيق ذلك احللم، مؤكدين انهم ينوون بعد 
انتهاء الدراسة مواصلة التخصص في هذا املجال والقيام 

بزيارات للدول العربية واإلسالمية إلثراء املعرفة.

طلبة كنديون يشكرون الكويت لتبرعها لدعم الدراسات العربية واإلسالمية

األمين العام للنادي السياسي دعا لوضع مقرر للتدريب الميداني

العدواني: نطالب بإعادة النظر في صحيفة التخصص الجديدة لطلبة »العلوم السياسية«
االلتزام باللوائلح والقوانين الجامعيلة والحفاظ على النهج اإلسلالمي المعتدل 
والهوية الكويتية األصيلة والعمل الجماعي المنظم من أبرز المبادئ الراسلخة للنادي

نعمل على توعية الطلبة األعضاء بمختلف مواضيع وعلوم السياسة وربط الجانب 
النظري بالعملي وفتح المجال الشلتراك الطالب في لجان لممارسلة العمل النقاشي

بعلض القوائلم الطالبية تلذوب مبادئها ألجلل التكسلب االنتخابي 
وهناك تطلور الفت في األداء الحكومي يحتاج إللى حضور إعالمي مدروس

 محمد المجر

تأسس النادي السياسي في كلية العلوم االجتماعية - قسم العلوم السياسية في العام 2001 ومن االوائل الذين 
تدرجوا داخله حمد مبارك العدواني من الدفعة 2006 والطالب في السلنة الرابعة في جامعة الكويت في كلية 
العلوم االجتماعية تخصص العلوم السياسية الى جانب تخصصه املساند في االعالم بدأ شغفه بالعلوم السياسية 

عندما انضم للنادي السياسي كعضو عامل منذ العام الدراسي االول له في اجلامعة الى ان اصبح نائبا لرئيس النادي 
في العام الذي تاله حتى تسلم منصب االمني العام أخيرا في العام النقابي 2009/2008، للعدواني سجل حافل 
ملن اخلبرات واالجنازات واطلعنا من خالله على ابرز البرامج واالنشلطة التي قام بها النادي طوال العام النقابي 

حمد العدوانيالسابق واملطالب واألولويات التي تهم طلبة العلوم السياسية بجامعة الكويت، وفيما يلي التفاصيل:

هال عرفتنا بالنادي السياسي؟
هو ناد طالبي سياسي تأسس عام 2001 
من طلبة قســـم العلوم السياسية في كلية 
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت ويعد احد 
ابرز االندية التابعة لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت الهمية انشطته املرتبطة باالوضاع 
السياسية الدولية واالقليمية واحمللية وما 
قد تفرزه االحداث السياسية من تأثيرات على 
احلركة الطالبية التي تتفاعل بدورها القامة 
الندوات واالنشطة لكي تؤدي دورها الرائد 
في توعية الطلبة ودارسي العلوم السياسية 
وتتيح مجاال للملتقيـــات العلمية الطالبية 
وحلقات النقاش عن قضايا وهموم الشارع 
الكويتي عامة واحلركة الطالبية بشكل خاص 
حيث للنادي مبادئ راسخة وضعت قبل البدء 

في عمله وهي:
1- العمل اجلماعـــي املنظم لتحقيق كل 

االهداف التي تصب في مصلحة الطالب.
2- التعاون والتواصل مع الطلبة االعضاء 
لالســـتفادة من املهارات واخلبرات املختلفة 

التي تدعم انشطة واهداف النادي.
3- احليادية في الطرح والقبول بالرأي 
والـــرأي اآلخر ليصل اجلميـــع الى النتائج 

واالجتاهات املناسبة.
4- االلتزام باللوائح والقوانني اجلامعية 
العامة واحلافظ على النهج االسالمي املعتدل 

والهوية الكويتية االصيلة.
5- احلرص على عدم تعارض العمل في 
النادي مع التحصيل الدراسي للطلبة االعضاء 

قدر االمكان.
كما رسم النادي شـــعار »شاركنا الرأي 
لتكتمل الرؤية« كمنطق للسير في احلفاظ 

على مبادئه وحتقيق اهدافه املرجوة.

أهداف النادي

ما اهداف النادي السياسي؟
للنادسي السياسي اهداف عديدة ابرزها:

1- التوعية الشاملة للطلبة االعضاء مبختلف 
مواضيع وعلوم السياسة وفروعها.

2- ربط اجلانب النظري ملا يدرسه طالب 
في مواد العلوم السياسية باجلانب العملي 
كالـــدورات العلمية والنـــدوات واملؤمترات 

السياسية.
3- املام الطالب دائم مبا يحيطه من احداث 

وباخبار الساحة السياسية محليا ودوليا.
4- فتح املجال الشتراك الطالب في جلان 
واعمال وانشطة النادي ملمارسة العمل النقابي 
وصقل املواهب واكتساب اخلبرات احلياتية 

والعلمية املفيدة.
5- تهيئة الطالب اثناء عمله وتفاعله مع 
انشطة ومناسبات النادي لتكوين قاعدة من 

العالقات االجتماعية والصداقات املتعددة.

البرامج واألنشطة

حدثن��ا عن اب��رز البرامج واالنش��طة التي 
قدمتموها؟

استهل النادي برنامجه بإقامة دورة مهمة 
حتت عنوان »اخلطابـــة فن ومهارة« والتي 
قدمتها اســـتاذة العلوم السياسية بجامعة 
الكويت د.مرمي الكندري حيث تعد اخلطابة 
احد اهم املواضيع التي يحرص عليه طالب 
العلوم السياسية والذين كانوا دائما يطالبون 
النادي بعقدها في كل فصل دراســـي وقمنا 
بزيارة ملكتب االمناء االجتماعي التابع ملجلس 
الوزراء اثر دعـــوة كرمية من مديرة املكتب 
الشـــيخة هدى البدر احملمد الصباح والتي 
اطلعت ادارة النادي على الدور الريادي البارز 
للمكتب في املجتمع الكويتي واقسامه واهدافه 
وانشطته املختلفة ومن ضمنها الترتيب مع 
ادارة الشؤون السياسية لعقد االنشطة ذات 
الشـــأن املشـــترك والتي في ختامها عبرت 
االدارة عن شـــكرها وتثمينها لتلك الدعوة 
واللقاء املثمر من ثم اتت مشاركة النادي في 
اعمال مؤمتـــر حوار احلضارات بني الكويت 
واليابان الذي كان حتت رعاية سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد حفظه اهلل، والتي اقامته 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية في فندق 
الشيراتون وقام النادي ايضا بالتعاون مع 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( بعقد دورتني 
علميتني في موضوع »التحليل السياســـي« 
والذي شـــهد اقباال كثيفا من طلبة السياسة 
واجلامعة عمومـــا، كما عقد النادي اجتماعا 
مهما مع عميد الكلية د.عبدالرضا اســـيري 
واملديـــر االداري عبدالعزيز بولند والذي مت 
فيه املباركـــة لعميد الكلية مبنصبه اجلديد 
الطالبية  القضايا والهموم  ومناقشة بعض 
املشتركة بني اجلانبني والتي اثمرت وعودا 
صادقة والتي شكرناهم عليها ثم اقام النادي 
دورة علمية للديبلوماسية مناذجها وأنواعها 
وتطبيقاتها مـــع رئيس وحدة الدراســـات 
األميركية واستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويت د.عبداهلل الشايجي التي القت جتاوبا 
كبيرا واستحسانا طيبا من اخواننا الطلبة 
ووزعت شهادات معتمدة للمشاركني، وأقام 

النادي ندوة جماهيرية بعنوان »املجلس القادم 
آالم.. وآمال«، والتي حاضر فيها نائبان هما 
مرزوق الغامن وعلي الدقباسي والتي كانت 
قبيل االنتخابات البرملانية املاضية باسبوع، ثم 
تلتها ندوة جماهيرية ولقاء مع مجموعة من 
مرشحي مجلس األمة والتي عقدت بالتعاون 
مع جمعية اعضاء هيئة التدريس والتي قدم 
فيها النـــادي عريضة مطالبه الطالبية التي 
تعهد املرشحون بالعمل على االلتزام بتطبيقها 
في حال نيلهم مقاعد البرملان، ومت التوقيع 
عليها من قبلهم وكانت هناك مشاركات طالبية 
طرحت فيها مشاكلهم وتطلعاتهم. وقد شارك 
النادي السياسي في »اليوم العاملي لالجئني« 
بعد دعوة تلقاها من مبارك العدواني مساعد 
املمثل املقيـــم ومدير البرنامج االمنائي لدى 
هيئة األمم املتحـــدة بالكويت، والذي اعدته 
مفوضية شؤون الالجئني وقد تعرف أعضاء 
الهيئة اإلدارية بالنادي والطلبة احلاضرون 
على مبنى األمم املتحـــدة بالكويت وإداراته 
وأنشطته، وشـــارك في افتتاح معرض فني 
ضمـــن فقرات النشـــاط وكان آخر ما نظمه 
النادي في الفصل الدراسي الصيفي هو دورة 
علمية فريدة في »السياسة الشرعية« قدمها 
استاذ قسم أصول الفقه والسياسة الشرعية 
في كلية الشـــريعة د.علي الكندري في كلية 
العلوم االدارية وبعد هذا السيل من االجنازات 
واألنشـــطة املتنوعة في الفصول الدراسية 

التي مضـــت تتمنى ادارة النادي من اعضاء 
النادي السياسي وجميع االخوة واالخوات 
الذين شاركوه ان تكون تلك االجنازات نالت 
استحســـانهم وانهم يعدونهم دائما بتقدمي 
األفضـــل متى ما ســـنحت الفرصة املواتية، 
متمنني لكل من شاركهم التوفيق والسداد في 

حياتهم وفي مشوارهم الدراسي.
ما مطالبكم لقس��م العلوم السياسية وإدارة 

الكلية؟
لدينا العديد من املطالب، من أهمها إعادة 
النظر في صحيفة التخصص اجلديدة لطلبة 
قسم العلوم السياســـية التي اثقلت كاهل 
الطالب مبجموعة من املواد اإللزامية التي ال 
متت لطالب السياسة بصلة واملتمثلة مبواد 
مختلفة في الرياضيات والعلوم الطبيعية 
وبعض التخصصات البعيدة كل البعد عن 
السياســـية، بل نطالبهم  العلوم  تخصص 
بالرجوع الى الصحيفة القدمية وإلغاء مادة 
اإلحصاء كمقرر إلزامي والذي ســـبب تعثرا 
للعديد من طلبة القسم وتأخير موعد تخرجهم 
لصعوبة املادة عليهم وتعارضها مع ميولهم 

احلقيقية.
كما تعد املطالبـــة بوضع مقرر للتدريب 
امليدانـــي لطلبة العلوم السياســـية من أهم 
ما يتطلـــع اليه الطلبة، خاصة بعد املطالبة 
املريرة السابقة من اجلهات املختصة ولم تلق 
أي جتاوبا يذكر رغم اهميتها البالغة للطلبة 

إلعدادهم بشكل كاف حلياتهم وعملهم السياسي 
في املستقبل، واننا ندعو بهذا اخلصوص الى 
تكثيف اجلهود من قســـم العلوم السياسية 
وإدارة الكلية لبحث هذا املطلب املهم مع اجلهات 
املعنية في الدولة ومنهـــا وزارة اخلارجية 
ومعهدها الديبلوماسي املتخصص إليجاد احلل 
املناسب وحينها لن يتردد النادي السياسي 
في التعاون وإقامة دورات مشـــتركة والتي 
ســـتعود بالنفع والفائدة خلريجي وطلبة 

العلوم السياسية.
ونؤكد امياننا بتفهم اجلهات الســـالف 
ذكرها بضرورة هذا املطلب وسعيهم املنتظر 
لتطبيقه بالصـــورة املرجوة، كما نتمنى 
مـــن ادارة الكلية وعلى رأســـهم عميدها 
د.عبدالرضا اسيري الذي سبق لنا االجتماع 
معه عندما طالبناه بضرورة توفير اماكن 
داخل الكلية لتكون مكاتب ومقرات للنوادي 
التابعة للكلية اسوة مبقر جمعية العلوم 
االجتماعية، علما ان الكلية كبيرة احلجم 
وبها عدد من الغرف واملساحات الشاغرة 
والتي نتمنى منهم ان يبحثوا هذا املوضوع 
مع االدارة املختصة باجلامعة والتي وعدتهم 
بنقل مكاتب قسم االعالم في الكلية ملبنى 
جيد يتبع كلية اآلداب املعنية بقسم االعالم 
وأساتذته لكي تنتهي قضية هذا التكدس غير 
املنطقي في الكلية، كما طالب النادي اخيرا 
بضرورة اضافة مقرر »السياسة الشرعية« 
كمتطلب مهم اضافة ملقررات قسم العلوم 
السياسية، حيث يدرس هذا املقرر فقط في 
كلية الشريعة، مع انه يقع ضمن حقوق 
العلوم السياســـية املعاصرة وما يحمله 
املقرر من مواضيع مهمة في شرح ماهية 
وتعريف النظام السياسي باالسالم منذ دولة 
الرسول ژ وخالفة الصحابة رضوان اهلل 
عليهم الى حقب الدول االسالمية املتعاقبة 
والذي يعد مطلبا ومنهال علميا وضروريا 

لطلبة العلوم السياسية.
ما رأيكما مبا يجري على الساحة السياسية 

في البالد؟
ان ما يجري على الساحة السياسية في 
الســـنوات االخيرة في البالد ادخل البلد في 
نفق مظلم لم نعد نر فيه بريقا من االمل ملا 
يخص مستقبلنا واالجيال القادمة، وذلك بسبب 

كثرة الصدامات واملشاحنات التي حصلت بني 
احلكومة واملجلس والتي أبعدت اجلميع عن 
ميدان البناء والتنمية الى جعل البلد ساحة 
لتصفية احلسابات واملصالح الشخصية وسوء 
استخدام مفاهيم احلرية واحلقوق الدستورية 
من قبل بعض التيارات السياسية التي تعتاش 
على التأزمي ضاربة املصلحة العامة عرض 
احلائط ومتناسية القضايا الرئيسة كالتعليم 
والصحة والبيئة والتي باتت في ذيل مطالباتهم 

النيابية والشعبية.
وفي اجلهة املقابلة نرى هناك تطورا الفتا 
في أداء احلكومة اجلديدة في طريقة تعاطيها 
مع حاجات الشعب الكويتي ومحاولة تهدئة 
موجات التأزمي املفتعلة من بعض النواب، 
كما تقدمت احلكومة بخطـــوة ايجابية في 
معاجلتها ملوضـــوع الدكاكني اجلامعية في 
اخلارج والشهادات املزورة عندما أوقفت الكثير 
من االعترافات والتي شملت اصالحات واسعة 
طالت مسؤولني كبارا والتي نثمن عزمها على 
معاجلة املشكلة االخرى في الشهادات الثانوية 
الزائفة والتي كانت وما زالت لها ســـلبيات 
عدة وأهمها تكدس طلبات التوظيف احلكومي 
والقبول بعدد الطلبة فـــي جامعة الكويت 
واملعاهد التطبيقية، كما نرجو من حكومتنا 
الرشيدة االهتمام االكبر بالشأن التعليمي في 
تطوير املناهج التي ال تتعارض مع مبادئ نا 
االسالمية ومتطلبات النهضة وجلب الكفاءات 
التدريسية لالرتقاء بالتعليم بكل مراحله، 
ونتمنى منهم العمل على اعادة النظر بقانون 
املطبوعات املرئي واملسموع ووضع الضوابط 
القانونية والعقوبات على كل املؤسســـات 
االعالمية التي تســـعى لزعزعـــة املنظومة 
االخالقية االصيلة في املجتمع الكويتي وما 
يختص بضرب الوحـــدة الوطنية، ونرجو 
ان يعاد النظر من قبل املسؤولني في وزارة 
التربية في مسألة التخصصات العلمية في 
املرحلة الثانوية وعدم جعلها تقتصر على 
تخصصني اما ادبي أو علمي، بل الى توسيع 
مجال االختيار الى التخصصات الصناعية 
والتجارية واملهنية االخرى حتى ال تتحطم 
وتثبط همة الشـــباب الكويتي الذي يتميز 
مبيول مختلفـــة والذي من حقه ان يحصل 
على الشهادة الثانوية حسب ميوله وليس 
اجباره بخيارين ال ثالث لهما أسوة بالنماذج 
املعمول بها في الـــدول املجاورة في اململكة 

العربية السعودية والدول املتقدمة.
 أما ما يخص نية الوزارة في توزيع »الب 
توب« لكل مــــدرس وطالب، فهذه خطوة غير 
منطقية ولن جتدي نفعا ألن الوسيلة متوافرة 
عند الغالبية كما نؤكد انها خطوة سابقة ألوانها 

الى حني تطوير املناهج.

)حسن حسيني(حمد العدواني متحدثا للزميل محمد املجر 

حضور لشخصيات سياسية وثقافية ورياضية في مهرجان »الكويت أواًل.. وأخيرًا«

القراوي افتتح مسجد االتحاد الوطني لطلبة الكويت في بريطانيا
بحضور العديد من الشخصيات 
السياسية والثقافية والرياضية 
واالعالمية وأبرزهم الوزير السابق 
محمد السنعوسي اختتم االحتاد 
الوطنــــي لطلبــــة الكويــــت فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا مهرجانه 
الســــنوي الذي اقيم حتت عنوان 
»الكويت أوال.. وأخيرا« في منتجع 
»سكســــغنس« حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد خالل الفترة من 16 الى 18 

اجلاري.
ومتيز املهرجان بالتنظيم الدقيق 
واحلضور املميز من الشخصيات، 
وشارك الضيوف في ندوات متعددة 
تناولت قضايــــا مهمة مثل ندوة 
»الوحدة الوطنية«، وأيضا ندوة 
»حتويــــل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي«. وتضمن املهرجان اقامة 
مناظرة بني مجموعة من الوزراء 
السابقني واحلاليني عن  والنواب 
اسباب تأخر التنمية، والعالقة بني 
املجلس واحلكومة، وابرز احللول 
للخروج من االزمة السياسية في 

البالد، كما تضمن املهرجان ايضا 
ندوات دينية.

واختتم اليوم االول بأمســــية 
شعرية للمتميزين مدغم أبوشيبة، 
وصالح بن مانعة، وخالد املركوز، 
أمام اليوم الثانــــي فكان ملناظرة 

بني جيلني مختلفني وهما الطلبة 
والضيوف، ثم قدم االعالمي القدير 
بركات الوقيان مســــابقة »شــــكل 
فرقك« والتي تنافس فيها 12 فريقا 

للحصول على هدايا قيمة.
وفي اخلتام قام رئيس االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
الهاجري  املتحدة وايرلندا ناصر 
بتوزيع الــــدروع التكرميية على 

الضيوف.
هذا وقام وكيل وزارة األوقاف 
للشؤون اخلارجية د.مطلق القراوي 

بافتتاح مســــجد االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في بريطانيا وايرلندا 
في مقر االحتاد في »كوينز واي« 
وذلك على هامش مشــــاركته في 
مهرجــــان »الكويت أوال وأخيرا«، 
وكان االحتــــاد قد قــــام بتحويل 
السرداب في مقر االحتاد الى مسجد 
مؤثث ومجهز ألداء جميع الصلوات 
مبا في ذلك صالة اجلمعة في مقر 
»االحتاد« ويتسع املسجد لعدد 100 

مصل تقريبا.
وأعرب رئيس الهيئة اإلدارية 
لالحتاد الوطنــــي لطلبة الكويت 
فرع اململكة املتحدة وايرلندا ناصر 
الهاجري عن سعادته بهذا اإلجناز، 
مشيرا الى ان هذا االجناز يصب في 
مصلحة الطالب ومستخدمي مقر 
االحتاد، حيث ميكنهم الصالة فيه 
واقامة الندوات الدينية واخلواطر 
الدينية للتذكير بحقوق املســــلم 
وواجباته في الدنيا واآلخرة وميد 
الطلبة في الغربة مبا يحافظ على 
سلوكياتهم وأخالقهم من أي تأثير 

خارجي.

محمد السنعوسي وإبراهيم الصالل خالل مهرجان »الكويت أوال وأخيرا«

جانب من احلضور


