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الجامعــــة
والتطبيقي

أكدوا أنهما خطوة في االتجاه الصحيح

أكاديميون حول قرار منع التدخين وزيادة 
المخصصات المالية: التطبيق الفعلي هو الفيصل

»الوطني« قّدم سيارة للمشاركين
في مؤتمر اتحاد الطلبة بأميركا

آالء خليفة
ناقشت جلنة العمداء بجامعة 
الكويت خالل اجتماعها االخير 
الذي عقد االسبوع املاضي العديد 
من املوضوعات، واتخذت بشأنها 
املناس���بة، ورفعها  التوصيات 
ملجلس اجلامعة، ومنها: قرار منع 
التدخني داخل مباني اجلامعة بناء 
على طلب االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اجلامعة، وتشكلت 
جلنة ملتابعة االجراءات الالزمة 
لتنفيذ قرار املجلس منع التدخني 
في ح���ال املوافقة عليه من قبل 

مجلس اجلامعة.
واملوافقة على زيادة املخصص 
املالي الذي يصرف لطالب املنحة 
الى 100 دينار شهريا  الدراسية 
بدال من 60 دينارا، وزيادة املبلغ 
املخصص لتغطية بدل املالبس 
والكتب وغير ذلك من نثريات الى 
100 دينار بدال من 50 دينارا في 
بداية كل من الفصلني الدراسيني 
االول والثاني، واجرت »األنباء« 
استطالعا للرأي بجامعة الكويت 
ملعرفة اآلراء حول تلك املقترحات، 
واكد لنا املشاركون في االستطالع 
على اهمية تلك التوصيات آملني ان 
تتحول الى قرارات واجبة التنفيذ 
في اجتماع مجلس اجلامعة املقبل 
ملا لها من اهمية في تطوير جامعة 

الكويت الى االفضل.

خطوة صحيحة

البداية وصف االس���تاذ  في 
الهيئة  العلوم وعضو  في كلية 
االدارية في جمعية اعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.علي 
بومجداد قرار منع التدخني بأنه 
خطوة باالجتاه الصحيح السيما 
ان الكثير من الدول منذ سنوات 
قامت بحظر التدخني في االماكن 
املغلقة وبعض الدول مثل اليابان 
حظرت التدخني حتى في بعض 
االماكن املفتوح���ة، الفتا الى ان 
التدخني له آثار س���لبية كثيرة 
على الصح���ة وليس فقط على 
املدخنني وامنا ايضا على احمليطني 
بهم خاصة االطفال وكبار السن 
وغيره���م من الفئ���ات اصحاب 

املناعة الضعيفة.
واش���ار د.بومج���داد الى ان 
قرار منع التدخني سيكون قرارا 
صائبا للغاية داخل اروقة اجلامعة 
الطلبة والطالبات  حتى يحظى 
بجو صحي خ���ال من االمراض 
ميكنهم من الدراسة براحة وتركيز 

اكثر.
وتابع د.بومجداد قائال: ولكنني 
اشك في تطبيقه العملي وان غدا 

لناظره قريب.
اما عن زي���ادة املخصصات 
امر  انها  املالية فأكد د.بومجداد 
مطلوب في ظل الزيادات العاملية 
في االس���عار ورمبا هذه الزيادة 

اقل من الالزم.
واردف قائال: ولو كنت صاحب 
القرار ملنح���ت زيادة اكثر وهذا 

ليس تبذيرا ف���ي االموال وعدم 
اكتراث ولكن تقديرا لطالب العلم 

والعلماء.
ومن ناحيته قال استاذ االعالم 
الكويت  والصحاف���ة بجامع���ة 
د.مناور الراجحي: نحن نشد على 
يد االدارة اجلامعية في القرارات 
التي تتخذها خلدمة الطالب ومن 
ضمنها زيادة املخصصات املالية 
وهي خطوة حتسب لصالح االدارة 
اجلامعية نظرا الن املخصصات 
املالي���ة التي كانت متنح لطالب 
املنحة الدراسية لم تكن مجدية 
خاص���ة ان هن���اك الكثي���ر من 
االلتزامات املادية التي يجب على 
الطالب االيفاء بها، متمنيا وفي 
خطوة لتشجيع الطلبة زيادة تلك 
املخصصات مبعدل 20 دينارا في 
بداية كل فصل دراسي، خاصة ان 
هناك غالء معيشيا متراكما في 

الكويت دون رقيب او حسيب.
وتابع قائال: فاجلميع يقول ان 
لدينا جتارة حرة وكأنه ال توجد 
جتارة حرة في الكويت، فجميع 
دول العالم لديه���ا جتارة حرة 
ولديها حماية محكمة للمواطنني 
من االستغالل، وهو ما تنص عليه 

املادة 10 من الدستور الكويتي.
اما فيم����ا يخص ق����رار منع 
التدخ����ني، فجمي����ع دول العالم 
حت����ارب التدخني وتعتبره عادة 
س����يئة ومضرة وبها هدر للمال 

العام وتتسبب في فقدان املدخن 
ملناعته ضد االمراض مبا يجعله 
عرضة لالصابة بأمراض الرئتني 
والس����رطان وس����هولة اقتحام 
اجلراثيم والڤيروس����ات جلسم 
املدخن مبا يكبد الدولة خس����ائر 
بشرية ومادية كثيرة، مؤكدا ان منع 
التدخني امر طيب ولكن التدخني 
في النهاية يعتبر عادة سيئة وشر 
البد منه ل����دى البعض لذا فالبد 
من مراعاة املدخنني وتخصيص 
اماكن مفلترة لهم ليس فقط في 
اجلامعة وامنا في جميع االماكن 
العامة ومنها املجمعات التجارية 

على سبيل املثال.

تطبيق صارم

ومن جهة أخرى اكد د.الراجحي 
او  ق���رارات اجلامعة  ان  عل���ى 
احلكومة دون تطبيق صارم ملن 
يخالفها لن تكون مجدية والبد 
من وض���ع عقوبات مل���ن نراه 
يدخن، ولكن في املقابل ال توجد 
صالحية على سبيل املثال لالستاذ 
اجلامعي ملعاقبة الطالب املدخن، 
مؤكدا اهمية التوعية الشخصية 
واالعالمية جلميع افراد املجتمع، 
وان يكون تطبيق القانون صارما 
في جامعة الكويت ولكن ايضا البد 
من مراعاة وضع اماكن مخصصة 

مفلترة للمدخنني.
ومن داخل كلية العلوم االدارية 

قال رئيس مكتب العالقات العامة 
سعد الهدية: نؤيد وبشدة قرار 
منع التدخني في جامعة الكويت 
حت���ى وان ج���اء متأخرا، حيث 
يأت���ي هذا القرار متماش���يا مع 
سياسة الدولة في منع التدخني 
في االماك���ن العامة ونتمنى ان 
يتم وضع اآللي���ات واالجراءات 
املناسبة لتفعيل هذا القرار على 
ارض الواقع لتبقي جامعة الكويت 
صرحا اكادمييا خاليا من التدخني، 
ومجتمعا صحيا ونظيفا يتيح 
للطلبة والطالبات التعليم دون 

اي مشاكل وامراض صحية.
وبخصوص زيادة املخصصات 
املالية ذكر الهدية انه دائما وابدا 
تض���ع جلنة العم���داء مصلحة 
الطالب نص���ب اعينها ويتمثل 
ذل���ك في القرار الص���ادر اخيرا 
في زيادة املخصص املالي الذي 
يصرف لطالب املنحة الدراسية 
الى 100 دينار شهريا بدال من 60 
دينارا، مؤكدا انه وبالطبع سيعود 
هذا القرار بالتأثير االيجابي على 
طلب���ة املنحة الدراس���ية حيث 
سيس���هل عليهم تغطية العديد 
من التكاليف املادية التي ترهق 
اولياء امورهم ومنها احلصول 
العلمية والنثريات  الكتب  على 
واملالب���س والتعايش مع الغالء 
املعيش���ي الفاحش ال���ذي بات 

ملحوظا في الفترة االخيرة.

السفير الشيخ سالم العبداهلل في صورة جماعية مع عماد العبالني ومنال املطر وطالل التركي

د.بهيجة بهبهاني

د.مناور الراجحي د.علي بومجداد

مبارك العجمي

سعد الهدية

العجمي: نأمل أن ترى القرارات النور للتطبيق
ش��كر رئيس جمعية العلوم االجتماعية مبارك العجمي 
جلنة العمداء على توصياتها االخيرة التي بال ش��ك تصب 
في مصلحة اجلميع وقال ولكن من وجهة نظري ارى اننا 
لس��نا بحاجة الى اصدار القوانني بقدر ما نحن بحاجة الى 

تطبيق هذه القوانني على ارض الواقع. 
فقانون منع التدخني على سبيل املثال جند هناك الكثير 
من الالفتات التي تؤك��د منع التدخني والتي تعم كل ارجاء 
مباني اجلامعة، ومع ذلك جند الكثير من املدخنني الذين ال 
يأبه��ون ملثل هذه الالفتات. متابع��ا: فلو رجعنا الى الوراء 
قليال لوجدن��ا العديد من القوانني التي اصدرت، ولكن الى 

يومنا هذا لم تر النور للتطبيق.
نعم نحن بحاجة لتطبيق القوانني وتطبيقها من االدارة 
اجلامعي��ة قبل الطلبة نظرا ألهمية تلك القوانني في تطوير 

جامعة الكويت وجعلها من افضل اجلامعات. 

في إطار دعمه للشباب الطموح 
في الداخل واخلارج، نظم بنك 
الكويت الوطني سحبا كبيرا على 
س����يارة جيب كومباس فاخرة 
للطلبة املش����اركني في املؤمتر 
السادس والعش����رين لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � الواليات 
املتحدة وذلك خالل حفل العشاء 
الذي استضافه البنك على شرف 
املشاركني في املؤمتر خالل الفترة 
من 26 إلى 29 نوفمبر املاضي. 
وقالت مدي����رة العالقات العامة 
بالبنك منال املطر، والتي شاركت 
ضمن وفد الوطني في أنش����طة 
انعقد في لوس  ال����ذي  املؤمتر 
اجنيليس حتت شعار »إلى نهضة 
جديدة«، إن السحب الذي نظمه 
الذي  العشاء  البنك خالل حفل 
أقامه على شرف املشاركني في 
هذا امللتقى الوطني يأتي في إطار 
سلسلة من املفاجآت والعروض 

نصيب الفائزة احملظوظة منيرة 
أحمد الربع����ي وهي من الطلبة 
الذي جاءوا مؤخرا إلى الواليات 
املتحدة للدراس����ة، ولم تصدق 
الربعي أنها الفائزة بالس����يارة 
حتى قام الرئيس التنفيذي في 
بن����ك الكوي����ت الوطني عصام 
الصقر بتهنئتها وتسليمها مفتاح 

السيارة.
وأضاف����ت املط����ر أن رعاية 
الوطني ودعمه ألنشطة املؤمتر 
الكويتيني  الس����نوي للطلب����ة 
الدارس����ني في الواليات املتحدة 
أصب����ح تقليدا س����نويا وجزءا 
ال يتج����زأ من برام����ج الرعاية 
االجتماعية للبنك يؤكد من خالله 
التزامه مبسؤولياته االجتماعية 
وحرصه على رعاية ودعم قضايا 
الشباب الكويتي والطلبة منهم 
بوجه خاص باعتبارهم صانعي 

املستقبل وقادته.

املجزية التي كان الوطني قد أعدها 
مسبقا ملشاركة الطلبة الكويتيني 
الدارس����ني في الواليات املتحدة 
الس����نوي  فرحتهم مبؤمترهم 
والتي مت إطالقه����ا تباعا خالل 
أيام املؤمتر. حضر العشاء أكثر 

من 800 طالب، وقد رتب فريق 
العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني برنامجا للمسابقات لكل 
الطلبة احلاضرين حيث مت توزيع 
اجلوائز النقدية، وقد كانت سيارة 
جيب كومباس اجلديدة 2010 من 

عصام الصقر يسلم مفتاح السيارة للفائزة منيرة أحمد الربعي

أكدت أن »التربية األساسية« ستبدأ بإصالح مسار التعليم

بهبهاني: مستوى التعليم بالكويت يحتاج
إلى وقفة جادة لتحسين مستوى التحصيل لطلبتنا

محمد هالل الخالدي
صرحت عميدة كلية التربية 
االساس���ية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بهيج���ة بهبهاني بان جلنة 
»دراس���ة مالحظ���ات تقرير 
مؤسس���ة توني بلي���ر على 
النظ���ام التعليمي بالكويت« 
الكلية قد  برئاس���ة عمي���دة 
ب���دأت اجتماعاته���ا لتحقيق 
مهامه���ا، وه���ي االطالع على 
اصل الدراسة والذي قام نائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي 
والتدريب والبحوث د.مشعل 
اللجنة بها،  املشعان بتزويد 
وذل���ك لتحديد م���ا ورد فيها 
م���ن مالحظات عل���ى النظام 
التعليم���ي في الكويت بهدف 
حتليلها ومن ثم اعداد توصيات 
تتضمن رؤية الكلية في اصالح 
التعلي���م اجلامعي واالرتقاء 
مبهنة التعليم، واالعداد الشامل 
للمعلم، وتطويره وفق احدث 
املعايير املعتمدة في الكليات 
العاملية املناظرة، باالضافة الى 
االطالع على الدراسات املماثلة 

احمللية الوطنية، وبناء عليه 
يتم التعاون مع املؤسس���ات 
املناظ���رة واجله���ات املعنية 
بإص���الح النظ���ام التعليمي 
بالكوي���ت. وملا كان���ت كلية 
التربية االساسية تعد املعلم 
االبتدائية  للعمل في املرحلة 
وهي املرحلة التأسيسية من 
التعليم، فقد وجب عليها القيام 
بدراسة شاملة ملا جاء بالتقرير 
والعمل على تنفيذ التوصيات 
التي وردت به لضمان اجلودة 

أداء مخرجاتها كمعلمني.  في 
وأشارت د.بهيجة بهبهاني الى 
ان الكلية ستعقد حلقة نقاشية 
عن اصالح الوضع التعليمي 
برئاس���ة د.مش���عل املشعان 
اللجنة  وبحضورها واعضاء 
الكويت  ومس���ؤولي جامعة 
التربي���ة ملناقش���ة  ووزارة 
متطلب���ات تطوي���ر التعليم 
واصالحه بن���اء على ما ورد 
في تقرير توني بلير. واكدت 
د.بهبهاني ان مستوى التعليم 
بالكويت يحتاج الى وقفة جادة 
وحازمة لتحس���ني مستوى 
االجناز التحصيلي الش���امل 
للطلبة الكويتيني، وذلك بناء 
عل���ى ما ورد في تقرير بلير، 
واملتجسد في االداء املتواضع 
الكويتيني  للتالميذ والطلبة 
 TIMMS في االختبارات العاملية
 PIRLSللعلوم والرياضيات و
للقراءة والكتاب���ة. فالنتائج 
مازال���ت تش���ير ال���ى تبوؤ 
الكويتي���ني للمراتب االخيرة 
في هذين االختبارين، وذلك منذ 

عام 1995 وحتى عام 2006.

سياس���ة  ان  واضاف���ت 
التعلي���م بالكوي���ت ال تبنى 
على معرفة ناشئة عن خبرة 
محلية، ويش���ير التقرير الى 
ان البحث العلمي بالكويت في 
مج���ال التعليم قليل وال يتم 
البحوث املنجزة أو  توظيف 
دمجها في احتياجات التطوير، 
وهذا يتطلب من املؤسس���ات 
التعليمية االسترشاد بنتائج 
البح���وث العلمي���ة ألعضاء 
هيئ���ة التدريس ف���ي مجال 
التعلي���م وتطوي���ره واالخذ 

بتوصيات��ه.
وحسب االحصائية االخيرة 
للبحوث في التعليم التطبيقي، 
فإن كلية التربية االساس���ية 
احتلت املرتبة االولى في مجال 
اجنازها، وله���ذا فإن اللجنة 
املنوطة بها دراس���ة التقرير 
ستقوم باالطالع على نتائج 
البحوث  وتوصي���ات ه���ذه 
التعليم  وتفعيلها لتطوي���ر 
الكلية، بحيث  واصالحه في 
يتم اعداد معلم ذي كفاءة عالية 

وجودة في االداء.

اعلن املكت���ب الثقافي املصري بالكويت عن فتح باب التقدم الداء امتحانات 
ابناؤنا في اخلارج )امتحانات وزارة التربية والتعليم املصرية( وامتحانات ابناؤنا 
في اخلارج لألزهر الشريف للعام الدراسي 2010/2009 اعتبارا من يوم االثنني 
املقبل 7 اجلاري من الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف 
ظهرا طوال ايام االس���بوع من االحد الى اخلميس وحتى يوم االحد املوافق 27 
ديسمبر، فعلى من يرغب في التقدم التوجه للمكتب الثقافي باجلابرية بالقطعة 

رقم 10 شارع 112 ڤيال 47 الستيفاء املستندات املطلوبة واستمارات التقدم.

فتح باب التسجيل ألداء امتحانات »ابناؤنا في الخارج«


