هيئة التدريس تشكك في توجهات لجنة معايير
الوظائف اإلشرافية في التطبيقي

اتحاد طلبة أميركا بدأ فعاليات مهرجان القرين

لالطالع على سير الدراسة وتفقد أحوال الطلبة

الفهيد يبدأ جوالته اليوم في الخالدية
ي�ق��وم م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ا .د .ع�ب��د ال�ل��ه الفهيد
ال� �ي ��وم األح � ��د ب ��أول ��ى زي� ��ارات� ��ه ال �ت �ف �ق��دي��ة ل�ك�ل�ي��ات
الجامعة املختلفة ،وذلك لالطالع على سير الدراسة
وت �ف �ق��د أح � ��وال ال �ط �ل �ب��ة وأع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
ت��زام �ن��ًا م��ع ب��داي��ة ال ��دراس ��ة ف��ي ال �ف �ص��ل ال�ج��ام�ع��ي
ال �ث��ان��ي ،وس �ي �ب��دأ ال�ف�ه�ي��د ج��ول�ت��ه األول� ��ى ف��ي ت�م��ام
ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة وال �ن �ص��ف م��ن ص �ب��اح ال �ي��وم في
ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول ت�ل�ي�ه��ا ج��ول��ة أخ ��رى في

{

نظم االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات
املتحدة االميركية تحت رع��اي��ة ال��دك�ت��ورة رشا
الصباح وكيلة وزارة التعليم العالي اول اي��ام
مهرجان القرين في مدينة سكوتسديل في والية
اري ��زون ��ا ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ال �س��اب��ع وال �ع �ش��ري��ن من
فبراير وه��و احتفال بالعيد الوطني والتحرير
وحضر هذا التجمع العديد من الطلبة الكويتين
م��ن مختلف ال��والي��ات حيث ت��واف��د الطلبة منذ
الصباح الى لجنة االستقبال التي وزعت بعض
الهدايا على الطلبة كالشماغ الكويتي واكياس
مصنوعة م��ن ال �س��دو .وق��د ب��دأ ال�ي��وم األول من
املهررجان بنشاط استقبال اجتماعي حيث وفر
االتحاد للطلبة الحلويات الكويتية من الكويت
وال �ق �ه��وة ال �ع��رب �ي��ة وك ��ان ��ت ف��رص��ة ل�ل�ب�ع��ض ان
يذكروا الوطن وهم بالغربة .وايضا لعب البعض
«الدامة» وهي من االلعاب التاريخية التي مازال
ابناء هذا الجيل يتسلون بها .كان هذا االستقبال

ف��رص��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة ان ي�ت�ن��اق�ش��وا ف��ي ق �ض��اي��ا تهم
البلد وايضا كانت فرصة للطلبة ان يلتقوا مع
اصدقائهم من الواليات املختلفة.
وق ��ال ال�ط��ال��ب ع �ب��دال��وه��اب العبدالجليل ال��ذي
ي� � ��درس ف ��ي ن �ف��س م �ن �ط �ق��ة امل� �ه ��رج ��ان «ان ه��ذا
امللتقى كان فرصة جميلة للتعرف على الطلبة
ال�ك��وي�ت�ي��ن م��ن م�خ�ت�ل��ف ال ��والي ��ات ول��الح�ت�ف��ال
م��ع االص��دق��اء ف��ي ه��ذا العيد الغالي على قلوب
الكويتين جميعا وله طعم خاص لنا بما اننا
تعاد ع��ن ال��وط��ن» .واض��اف الطالب زي��د الخالد
ال� ��دارس ف��ي وال ك��ول��رادو «نشكر االت �ح��اد على
اق��ام�ت��ه ه��ذا امللتقى الجميل ف��ي منتجع مميز
يخرج الطلبة من الجو الدراسي ويبعث شعور
االنتماء والوطنية في نفوسنا» .واكد الخالد «ان
كل العناصر لنجاح امللتقى موجودة خصوصا
اختيار االتحاد هذه املنطقة التي يمتاز طقسها
باالعتدال في هذا الوقت من العام».

مجموعة من الطلبة الكويتيني

أك��د رئ�ي��س الجمعية االستثنائية ح�م��ود ال�ع�ن��زي أن أم��ن
ص�ن��دوق الهيئة االداري ��ة الت�ح��اد الطلبة ف��ي األردن يوسف
الخالدي قد تقدم باستقالته لرئيس الهيئة التنفيذية في
األردن ج��اس��ر ال��دغ�ي��م ،ق��ائ��ال« :ان ام��ن ال�ص�ن��دوق ق��د تقدم
باستقالة خطية الى رئيس الهيئة التنفيذية موجهًا الشكر
لتنفيذية األردن على ج�ه��وده��ا ال�ت��ي ق��ام��ت بها لتصويب
الوضع القانوني التحاد الطلبة في االردن وتعديل النظام
االساسي لالتحاد».
َ
واشار ال�ع�ن��زي ال��ى أن أم��ن الصندوق ق��د ع�ل��ل استقالته
ب��أن �ه��ا ب�س�ب��ب ال�ت�ض�ل�ي��الت ال �ت��ي واج �ه �ه��ا م��ن ق �ب��ل الهيئة
التنفيذية لفرع الجامعة ،ويقصد بهذه التضليالت ،االدارية
واملالية التي مارستها تنفيذية فرع الجامعة لإلسيالء على
أموال االتحاد دون وجه حق وذلك بعد ثبوت عدم قانونية
تنفيذية فرع الجامعة .مردفا أن استقالة أمن الصندوق قد
عرضت على الهيئة التنفيذية التحاد الطلبة في األردن في
اجتماع الهيئة وقد تم قبول االستقالة.
وأشار ال �ع �ن��زي ال ��ى أن ب�ع��ض ال �ت �ص��اري��ح ال �ت��ي ي�ص��دره��ا

رئيس الهيئة االدارية وامن سرها املقال من أن ادارية اتحاد
االردن تزاول أعمالها ،هي تصاريح غير صحيحة والتمثل
اال أشخاصهم والتمثل اتحاد الطلبة في االردن ب��أي شكل
من األشكال فالنشاطات التي يصرحون بها ليست موجودة
على ارض الواقع وانما في مخيلتهم فقط وانما هي محاولة
يائسة منهم لتضليل ال��رأي العام بأنهم مازالوا يمارسون
ع�ض��وي�ت�ه��م وه ��ذا غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ،ف�ق��د ص ��در ق ��رار باقالتهم
كما أعلنت تنفيذية ات�ح��اد الطلبة ف��ي األردن وه��ذا القرار
قانوني وسليم وحسب الصالحيات التي نص عليها النظام
األساسي لالتحاد والذي هو مصادق عليه قانونًا.
وأض � ��اف ال �ع �ن��زي :ب ��ات م��ؤك �دًا ان ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف ��رع ال�ج��ام�ع��ة
برئاسة رئيسها ونائبة ت��زاول التدليس على ال��رأي العام
الكويتي وعلى الحركة الطالبية في الكويت ،فلم يتم الغاء
القرار كما صرح رئيس تنفيذية فرع الجامعة للصحف واال
أين هذا االلغاء الذي وعد الصحف حينها بانه سوف يسلمه
لها .قائال «ان القرار مازال ساريًا وان مدة الطعن بالقرار قد
انقضت بتاريخ  /1/25املاضي بمرور شهرين على صدوره،
وعليه فان قرارات الهيئة التنفيذية التحاد الطلبة في األردن
س��اري��ة وال يشوبها اي عيب ،وأن االنتخابات ستكون في

املطيري والسعيدي يقدمان استقالة
مسببة من اتحاد طلبة مصر
كتبت مي المهدي

أع � �ل� ��ن اث� � �ن � ��ان م � ��ن اع� �ض ��اء
االت� � �ح � ��اد ال ��وط� �ن ��ي ل �ط �ل �ب��ة
الكويت فرع جمهورية مصر
أنهما تقدما باستقالتهما
املسببة الى رئيس االتحاد
ع� � �ب � ��دال� � �ج� � �ل� � �ي � ��ل ال� � �ع� � �ن � ��زي
بتارريخ  2008/7/14إال انه
لم يتم البت في االستقالتن
وال � �ع � �ض� ��وان ه� �م ��ا م�ح�س��ن
املطيري وجراح السعيدي.
�اب
وارج ��ع املستقيالن اس�ب�
جراح السعيدي
محسن املطيري
االستقالة الى عدم التعاون
وال �ت �ن �س �ي��ق ب ��ن االع� �ض ��اء
وال� � ��رئ � � �ي� � ��س وك� � ��ذل� � ��ك ع� ��دم
ت��واج��ه طلبة مصر وه��ذا ماجعلهما يتقدمان
ابالغهما باالجتماعات ال��دوري��ة التي تعقدها
بهذه االستقالة منذ شهر  7املاضي والتي لم
الهيئة االدارية.
يوافق عليها الرئيس ليومنا ه��ذا وكذلك عدم
وه ��ذا م��ا ي��ؤك��د ع��دم اح �ت��رام ال��رئ�ي��س للجموع
دع��وت�ه�م��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ب�ح�ف��ل االع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة
ال�ط��الب�ي��ة ال �ت��ي اوص�ل�ت�ن��ا ال ��ى م�ق��اع��د االت �ح��اد
الذي اقامه االتحاد.
م��ن خ��الل االن�ت�خ��اب��ات وك��ذل��ك ع��دم اعطائهما
واك� ��د ال �ع �ض��وان امل�س�ت�ق�ي��الن ان ه �ن��اك الكثير
بطاقات العضوية ليتمكنا من خدمة اخوانهم
من القضايا واملشاكل التي يتعرض لها طلبة
طلبة وطالبات جمهورية مصر العربية.
مصر ولكن االتحاد يقف وقفة املتفرج واليهتم
وك��ذل��ك تقديمهما للعديد م��ن املقترحات التي
لقضايا الطلبة.
تخدم طلبة مصر ولكنهما لم يجدا أي التفات
وم�ن�ه��ا امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ت��واج��ه اخ��وان �ن��ا ال�ب��دون
م��ن قبل الرئيس وه��ذا مايجعلهما ف��ي موقف
املكبلن وع��دم تمكنهما من املساهمة في رقي
واب�ن��اء الكويتيات وس�ك��ن الطالبات والخصم
العملية التعليمية.
على تذاكر الطيران وتفعيل دور االتحاد كباقي
وت �س �ه �ي��ل االج� � � � ��راء ات وازال� � � ��ة ال� �ع ��وائ ��ق ال �ت��ي
االتحادات االخرى.

كلية ال�ع�ل��وم وذل ��ك ف��ي ح��رم ال�ج��ام�ع��ة ب��ال�خ��ال��دي��ة.
وس �ي �ق��وم د .ال �ف �ه �ي��د ب �ج��ول��ة ت �ف �ق��دي��ة م �م��اث �ل��ة غ �دًا
االث �ن��ن امل��واف��ق  2م ��ارس ل�ك�ل�ي��ات ال�ع�ل��وم اإلداري ��ة
والحقوق ثم العلوم االجتماعية في حرم الجامعة
ب��ال �ش��وي��خ اب� �ت ��داء م ��ن ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ،وج��ول��ة
أخ � ��رى ي� ��وم ال �ث ��الث��اء امل ��واف ��ق  3م � ��ارس ف ��ي م��وق��ع
كيفان لكليات اآلداب والتربية والشريعة ابتداء من
الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

العيسى :ال نقبل الخريجني الذين
ليس لديهم خبرة في مهنة املحاماة

استقالة أمني صندوق الهيئة اإلدارية التحاد طلبة األردن
كتبت مي المهدي

ّ
ح � ��ذ َر رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال��وط �ن��ي ل �ع �م��ال وم��وظ �ف��ي
ال�ك��وي��ت م .خ��ال��د ال�ط��اح��وس ادارة جامعة الكويت
ممثلة ف��ي وزي��رة التربية والتعليم العالي نورية
ال �ص �ب �ي��ح وم ��دي ��ر ال �ج��ام �ع��ة ع �ب��دال �ل��ه ال �ف �ه �ي��د م��ن
م�ح��اوالت حماية امل�ت��ورط��ن بعقود ال�ف�س��اد املالي
واالداري على حساب املدافعن عن حقوق الطبقة
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة امل�ت�م�ث�ل��ن ف��ي رئ �ي��س نقابة
ال�ج��ام�ع��ة ه�ي�ث��م ال �ه��اج��ري ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م�ط��ال�ب��ات��ه
بعدم تطبيق نظام البصمة وم��ا ش��اب ه��ذا النظام
من فساد ازكم االنوف.
وأض � ��اف ال �ط��اح��وس ال ت�ع�ت�ق��د ال ��وزي ��رة ال�ص�ب�ي��ح
وم��دي��ر الجامعة الفهيد ان م��ا ي��دور م��ن م�ح��اوالت
الي� �ج ��اد ص �ي �غ��ة ق��ان��ون �ي��ة الح ��ال ��ة ال �ن �ق��اب��ي ه�ي�ث��م
الهاجري للتحقيق غير مرصود لدينا على خلفية
املطالبة بالغاء البصمة حسب االدع��اء ات الظاهرة
رغ ��م م �ع��رف �ت �ن��ا االس� �ب ��اب ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ي�خ�ش��ى
هؤالء املسؤولون كشفها.
ن�ت�م�ن��ى ان ي�ت�خ��ذ االج � ��راء ح �ت��ى ي �ع��رف ال�ق��ائ�م��ون
ع �ل��ى ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ال �ت��رب��وي��ة ك �ي��ف س �ت �ك��ون ردة
ال�ف�ع��ل النقابية ال�ت��ي ي�ب��دو ان�ه��ا غ��ائ�ب��ة ع��ن اذه��ان
امل �س��ؤول��ن ال��ذي��ن ت��رك��وا ال �ف �س��اد ي �ص��ول وي �ج��ول
ويضرب اطنابه في هذه املؤسسة املترهلة لالسف
ال �ت��ي ت �خ �ل��و ع ��ن اس �ت �خ��دام ص��الح �ي��ات �ه��م ب��اح��ال��ة
املتورطن اداريًا وماليًا لكشف تجاوزاتهم وذهبت

االدارة ال�ج��ام�ع�ي��ة ت�ب�ح��ث ف��ي ت �ص��ري �ح��ات ال �ق��وى
ال�ن�ق��اب�ي��ة ال �ت��ي ك�ش�ف��ت ح�ج��م ال �ت �ج��اوزات وال�ع�ب��ث
بالوثائق واملستندات الدامغة التي سبق ان قدمت
ل �ل��وزي��رة وم��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة ل�ك��ن ي �ب��دو ان االط ��راف
االداري � ��ة م�ت��راب�ط��ة ب��ال�ت�ض��ام��ن م��ع ب�ع�ض�ه��ا بعضًا
لضرب القوى النقابية التي بادرت من خالل الكتب
وامل ��راس ��الت الي �ض��اح ج�م�ي��ع ج��وان��ب ال�خ�ل��ل ال��ذي
اعترى املؤسسة.
وأش � ��ار ال �ط��اح��وس ال ��ى ان ال ��وزي ��رة ه��ي امل �س��ؤول
االول ع� �م ��ا ي� �ج ��ري ب � ��اروق � ��ة ال� �ج ��ام� �ع ��ة وان وق ��ت
اللقاء ات واملفاوضات الصالح االوض��اع قد انتهى
وان االت �ح��اد ال �ت��زم ال�ص�م��ت ب��اوق��ات س��اب�ق��ة اث�ن��اء
امل �ف��اوض��ات اح �ت��رام��ًا ل �ل��دور ال ��ذي ك��ان��ت ت �ق��وم به
ن�ق��اب��ة ال�ج��ام�ع��ة والع �ط��اء جميع االط ��راف املتنفذة
واللعب على الوقت الطالة امد اتخاذ القرار بشأن
ال �ت �ج��اوزات وامل �م��ارس��ات غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة ن �ق��ول ان
املواقف النقابية الصلبة ستكون طرفًا يفتح جميع
األوراق وال �ن �ق��اش��ات ال �ت��ي ض�م�ن��ت ب��االج�ت�م��اع��ات
امل� �ت� �ت ��ال� �ي ��ة ب� ��ال � �س� ��اب� ��ق وع � �ل � ��ى ك � ��ل ط � � ��رف ت �ح �م��ل
مسؤولياته الكاملة والدفاع عن نفسه.
وأش ��ار ال �ط��اح��وس ال��ى ان االت �ح��اد ال��وط�ن��ي يؤكد
ملجلس ادارة العاملن في الجامعة انه السد املنيع
ب��ال��دف��اع ع��ن املنظمة النقابية وع��ن ح�ق��وق الطبقة
بالجامعة وسيكون طرفًا رئيسًا باالزمة القائمة.

مطلع شهر أبريل املاضي.
أما ال �ت �ج��اوزات امل��ال�ي��ة ف�ق��د ق��ام��ت تنفيذية ات �ح��اد االردن
باتخاذ القرار املناسب تجاهها بعد أن حاولت بشتى السبل
مع املسؤولن لحل هذه املسألة اال انها لم تجد أي تجاوب،
وعليه فقد اتخذت القرار ال��ذي يمليه عليه ضميرها تجاه
الحق وتجاه الطلبة.
وعلل ال�ع�ن��زي ت��أج�ي��ل م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات ال��ي مطلع شهر
أبريل املاضي بانه جاء بعد طلب القوائم الطالبية للتأجيل
ول��دراس��ة التنفيذية لبعض ال �خ �ي��ارات ال�ت��ي ستبينها في
األي ��ام ال�ق��ادم��ة ،مضيفا :ل��ن تحضر تنفيذية ف��رع الجامعة
لالشراف على االنتخابات وأي انتخابات تشرف عليها غير
تنفيذية اتحاد االردن تعتبر باطلة بنص القانون الذي مهما
حاول بعض املسؤولن إلغاءه فلن يلغى وعليه فاني ادعو
املرشحن لتسجيل انفسهم بمجرد فتح باب التسجيل ولن
يتم قبول اية طلبات للترشيح بمجرد اغالق باب التسجيل
وسيتم دع��وة اح��دى جمعيات النفع ال�ع��ام لالطمئان على
سير االن�ت�خ��اب��ات كما سيتم ارس ��ال دع��وة للتعليم العالي
ألرس��ال ممثل عنه ،وادع��و الطلبة الختيار املرشحن األكفأ
لعضوية الهيئة االدارية والهيئة التنفيذية.

الجدعان يطالب بسرعة
إقرار كادر الصيادلة
كتبت مي المهدي

دعا رئيس رابطة الصيدلة بجامعة الزيتونة باملمكلة االردنية الهاشمية
عبدالعزيز ال�ج��دع��ان ب �ض��رورة االس ��راع واق ��رار ك��ادر ال�ص�ي��ادل��ة لوقف
نزيف الصيادلة من املهنة .مستدركا «شاهدنا في السنوات االخيرة عدم
تشجيع هذه املهنة من قبل الدولة.
ولذلك ينبغى ان يتم اقرار كادر خاص للصيدلة في الوقت الذي نشهد
فيه ازدياد في عدد العيادات بمختلف مناطق الكويت الكثيرة واملراكز
الصحية باالضافة الى املستشفيات والتي يقابلها استقاالت الصيادلة
ما يجبر الدولة على استقدام صيادلة من الخارج ويتسبب هذا االمر
بطائلة مالية على ميزانية الدولة.
مضيفا نتطلع من نواب مجلس االمة الى الى النظر الى مثل هذه الكوادر
اقرارها الصحابها والتشجيع لهذه املهنة املهمة.

اتحاد التطبيقي :توفير أجهزة
شحن الهواتف داخل الكليات
كتب أحمد الفراج

أعلن نائب رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ل �ش��ؤون ال�ك�ل�ي��ات م�ح�م��د ال��وس �م��ي ان االت �ح��اد
سيدشن م�ش��روع اج�ه��زة شحن الهواتف الجوالة ف��ي كليات ومعاهد
الهيئة خالل النصف الثاني من شهر مارس الحالي.
موضحا ان االت �ح��اد وف��ر تلك ال�خ��دم��ة للطالب وال�ط��ال�ب��ات ف��ي جميع
ك�ل�ي��ات وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة م �ج��ان��ا ،وت�ت�ي��ح ت�ل��ك االج �ه��زة للطلبة شحن
هواتفهم النقالة داخ��ل كلياتهم ومعاهدهم بحيث يستطيع الطالب
ت��رك ج�ه��ازه املحمول داخ��ل اح��د تلك االج�ه��زة داخ��ل م�ك��ان آم��ن وبرقم
س ��ري ي �خ �ت��اره ال �ط��ال��ب وم ��ن ث ��م ي �ت��رك ج �ه ��ازه ف ��ي ال �ش �ح��ن وه ��و في
محاضرته ،وبعد االنتهاء من محاضرته يتسلم هاتفه بعد ان يكون
قد تم شحنه.

كتب حبيب الحمدان

نفى رئ�ي��س جمعية امل�ح��ام��ن عمر العيسى التصريح ال��ذي أدل��ى به
رئ �ي��س ت�ج�م��ع ط�ل�ب��ة االردن ب �ش��أن ع ��دم ق �ب��ول خ��ري�ج��ي ال �ح �ق��وق من
جامعات االردن .وق��ال العيسى في تصريح ل� «النهار» ان ما ج��اء به
رئيس طلبة االردن غير صحيح موضحًا ان ما قامت به الجمعية هو
مخاطبة التعليم العالي بشأن اعادة النظر بتصديق حاملي شهادات
الحقوق من الجامعات في الخارج وذلك حفاظًا على مستوى الطلبة
واهتمامنا ومحافظتنا على مهنة املحاماة .وأضاف العيسى ان هناك
العديد من الطلبة ليس لديهم اية خبرة وانما يحصل على الشهادة
بأبسط الطرق هذا ما يتذمر منه اصحاب الخبرة واملستوى العالي من
طلبة الحقوق وان مخاطبتنا جاءت بعد شكاوى عدة من الطلبة الذين
بذلوا جهدًا للحصول على شهادات الحقوق للعمل في سلك املحاماة.
وأشار العيسى الى ان الجمعية لم ترفض أي طالب تقدم لالنضمام الى
جمعية املحامن خصوصًا بعد مصادقة التعليم العالي على شهادة
الطالب وان اج��راءات�ن��ا التي اتخذناها م��ع التعليم العالي م��ا ه��ي اال
اج��راءات روتينية النصاف من يستحق العمل في مجال املحاماة الن
هناك جامعات في بعض الدول العربية تمنح شهادات دون النظر الى
مستوى الطالب أو الكفاءة التي يتجلى بها وهذا ما يعد مخالفًا ولم
ترض جمعية املحامن بان يدخلها اشخاص ال يعرفون القانون.
ون ��وه ال�ع�ي�س��ى ال ��ى االخ ��ذ ب��ال�ح�ي�ط��ة ل�ب�ع��ض م�ط�ل�ق��ي ال �ت �ص��اري��ح ان
يتمعنوا باالمر قبل ابداء تصاريحهم النها غالبًا ما تعود عليهم.

عمر العيسى

أكد تنوع برامج قائمة املستقبل وخطها املحافظ

املطيري :سندعم اتحاد التطبيقي
في أي خطوات ملصلحة الطلبة
كتب أحمد الفراج

ه �ن ��أ امل �ن �س ��ق ال � �ع� ��ام ف� ��ي ق��ائ �م��ة
امل �س �ت �ق �ب ��ل ال � �ط� ��الب� ��ي ب��ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال �ت��دري��ب ع�ل��ي محمد املطيري
ال �ط �ل �ب��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ب� ��دء ال�ف�ص��ل
الدراسي الثاني ،متمنيا النجاح
والتوفيق لجميع الطلبة ،مؤكدا
أن ال�ق��ائ�م��ة م��وج��ودة وح��اض��رة
ف ��ي ج �م �ي��ع ال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د
لخدمة الطلبة سواء املستجدين
أو املستمرين ،مشيدا في الوقت
نفسه بدور االتحاد في اإلشراف
على عملية التسجيل ومساعدته
للطلبة.
وك� � �ش � ��ف امل� � �ط� � �ي � ��ري أن ق ��ائ� �م ��ة
املستقبل الطالبي تتابع باهتمام
م��ع أع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة في
االت �ح��اد خ �ط��وات ت�ط�ب�ي��ق ن�ظ��ام
ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��وس ،م �ن �ت �ق��دا ع�ج��ز
اإلدارة عن مواكبة آخر التطورات
العاملية ،وقال ان تأخر اللجان في
الهيئة أدى لتعثر تطبيق النظام
بكليتي الدراسات التكنولوجية
وال � � ��دراس � � ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة خ ��الل
ال �س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،م��ؤك��دا دع��م
ق��ائ �م��ة امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ط��الب��ي ألي
خ�ط��وة ي�ق��وم بها االت �ح��اد حيال
ت �ط �ب �ي��ق ن� �ظ ��ام ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��وس
ح �ت��ى ل��و وص ��ل األم� ��ر ل�خ�ط��وات

ت�ص�ع�ي��دي��ة ف ��ي ك �ل �ي��ات ال�ه�ي�ئ��ة،
م��وض�ح��ا أن املستقبل الطالبي
ت� � �ض � ��ع امل � �ص � �ل � �ح� ��ة ال � �ط� ��الب � �ي� ��ة
ب ��ال ��درج ��ة األول� � � ��ى ،ك �م��ا أك � ��د أن
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ت� �ض ��ع ك � ��ل ع��ام �ل �ي �ه��ا
وقدراتها تحت تصرف االتحاد
نحو أي خطوات تصعيديه يرى
م ��ن ش��أن �ه��ا ت�ح�ق�ي��ق م�ط��ال�ب��ات��ه
والتي يأتي على رأسها تطبيق
ن �ظ��ام ال �ب �ك��ال��وري��وس ب��اع�ت�ب��ار
أن االت� � �ح � ��اد ه� ��و امل� �م� �ث ��ل األول
والوحيد للطلبة في الهيئة.
وأع� � � � � ��رب امل� � �ط� � �ي � ��ري ع� � ��ن أس� �ف ��ه
الشديد للمستوى ال��ذي وصلت
إليه بعض القوائم وم��دى تدني
م �س �ت��وى ط��رح �ه��م ،ح �ي��ث وص��ل
بهم ال �ف��راغ النقابي إل��ى البحث
عن االتهامات واألكاذيب الباطلة
التي تفتقر إلى املصداقية ،وقال
ان بعض القوائم ساءها الهدوء
ال ��ذي تعيشه ال �س��اح��ة النقابية
داخ � ��ل أس� � ��وار ال �ه �ي �ئ��ة ف ��أب ��ت أال
يدوم هذا الهدوء والعمل النقابي
ال��راق��ي وب ��دأت تفتعل الخالفات
وت �ل �ف��ق ال �ت �ه��م وال� �خ ��روج علينا
بتصاريح هالمية الغرض منها
اف �ت �ع��ال األزم � ��ات وح �س��ب بعيدا
عن حل مشاكل الطلبة أو العمل
على مساعدتهم مع بداية الفصل
الدراسي الثاني.
وأش � ��ار امل �ط �ي��ري إل� ��ى أن ق��ائ�م��ة
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وج��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س راب�ط��ة اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س للكليات
التطبيقية م .رعد الصالح نقدًا الذعًا للجنة االخيرة املشكلة
للنظر بالئحة معايير شغل ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة بكليات
الهيئة التي تضم بعضويتها جميع عمداء الكليات.
وق ��ال :ان اس�ت�ب�ع��اد راب �ط��ة اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س م��ن آخ��ر
اج�ت�م��اع للجنة م��ع ك��ون�ه��ا ع�ض �وًا ب�ه��ا وع ��دم ال�س�م��اح لهم
ب��اب��داء رأي�ه��م ف��ي الئحة معايير شغل ال��وظ��ائ��ف االشرافية
ي��ؤك��د تقاعس اللجنة وتعمدها اس�ت�خ��دام سياسة تكميم
االفواه ضد من يمثل صوت اعضاء هيئة التدريس.
وت��اب��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س ال��راب �ط��ة ان ع �م��داء ال�ك�ل�ي��ات باللجنة
استغلوا ق��رار مجلس ادارة الهيئة ب�ع��دم اج��راء انتخابات
الختيار من يشغل الوظائف االشرافية بالكليات وفسروه
ت�ف�س�ي�رًا خ �ط��أ ب��ال �غ��اء االخ� ��ذ ب� ��رأي ع �ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
نهائيًا.
واستغرب الصالح التفرقة الصارخة التي اتبعتها اللجنة
بن اعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية واقرانهم
ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ،م�ش�ي�رًا ال��ى ان الئ�ح��ة ج��ام�ع��ة الكويت
تمنح عضو هيئة التدريس كامل الحق في ابداء رأيه فيمن
يرشح للوظائف االشرافية حيث انه ال يجوز تعين رؤساء
االق�س��ام اال بقبول غالبية اعضاء هيئة التدريس ،في حن
يسعى عمداء الكليات وبشكل متعمد استبعاد رأي عضو
هيئة التدريس في اختيار العمداء ورؤس��اء االقسام الجدد
او ع�ن��د ال�ت�ج��دي��د ل�ه��م م��ن ب��اب س�ي��اس��ة ال اق ��ول ال اس�م��ع ال
ارى ،مؤكدًا ان ه��ذا التخبط وال�ق��رار غير الناضج يؤكد لنا

وبالخط العريض ان اللجنة وبتقاعس م��ن الهيئة تتعمد
هضم ح�ق��وق اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س املكتسبة لحاجة في
نفس يعقوب.
وأض��اف :ان العمداء ال��ذي��ن يمثلون الغالبية ف��ي اللجنة لم
يكتفوا بذلك بل زاد تماديهم باستحداث بنود جديدة على
مقترحات الهيئة الذي تطلب اعداده عمل العديد من اللجان
الرسمية مل��دة تقارب الثالث سنوات ُع��رض من خاللها هذا
املقترح على االق�س��ام العلمية بالكليات لثالث م��رات الب��داء
الرأي ،وكأن لسان الحال يقول ان العمداء هم االفضل واالكثر
حرصًا من املئات من اعضاء هيئة التدريس والقيادين في
الهيئة ،مؤكدًا ان اللجنة وبتحريض متعمد قامت باستبعاد
م�ش��ارك��ة راب �ط��ة اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ومنعهم م��ن اب��داء
ً
ال� ��رأي ال�س�ل�ي��م م��دل��ال ع�ل��ى ذل��ك ب �ع��دم دع ��وة م�م�ث��ل ال��راب�ط��ة
لحضور االج�ت�م��اع االخ�ي��ر وامل�ه��م ال��ذي يعد مخالفة لقرار
مجلس االدارة ال ��ذي أك��د ان ي�ك��ون ممثل ال��راب�ط��ة مشاركًا
بجميع اجتماعات اللجنة.
ووص��ف نائب رئيس اعضاء هيئة التدريس مقترح الئحة
ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة ال��ذي اع��د م��ن قبل اللجنة امل�ك��ون��ة من
عمداء الكليات باملخالف واملشبوه النه اعد من دون مشاركة
ممثل الرابطة او حتى عرضه على اعضاء هيئة التدريس
باالقسام العلمية ،مستغربًا ان تحدث كل ه��ذه املمارسات
على م��رأى ومسمع م��دي��ر ع��ام الهيئة ال��ذي اص�ب��ح بموقفه
ال�س�ل�ب��ي م�ف��رط��ًا ب�ح�ق��وق اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأك��د ان��ه وب��االم��س القريب ف��رط مدير ع��ام الهيئة باعضاء
هيئة التدريس الكويتين من ذوي الخبرة وأحالهم للتقاعد
قسرًا عند بلوغهم سن ال �  65عامًا مستغربًا التناقض في
ال� �ق ��رارات ب��ن ال�ه�ي�ئ��ة وال�ج��ام�ع��ة ،مبينًا ان ادارة الجامعة
استفادت من خبرات الكفاءات وجددت ليس فقط للكويتين
ح��ن ب�ل��وغ�ه��م س��ن ال � �  75ع��ام��ًا ب��ل ل�غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ن اي�ض��ًا،
وه��ا ه��و ال �ي��وم يسمح ب�ت�ج��ري��د ع�ض��و هيئة ال �ت��دري��س في
التطبيقي من حقه في اب��داء ال��رأي في حن لوائح الجامعة
ت�ن��ص وب�ش�ك��ل م �ل��زم ب��أخ��ذ رأي ع�ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س في
الجامعة.
وطالب الصالح وزيرة التربية والتعليم العالي بوقفة جادة
ح��ول ه��ذا التخبط وانصاف حقوق اعضاء هيئة التدريس
وت �ص �ح �ي��ح ال � �ق� ��رارات ال �خ��اط �ئ��ة وامل �خ��ال �ف��ة الب �س��ط ث��واب��ت
دستور الكويت وهي املساواة والعدالة وحرية اب��داء الرأي
وذل��ك بعدم املوافقة على اي تعديالت اال بعد اع��ادة النظر
بها وتنقيتها ضمن الشفافية واملصداقية من قبل اعضاء
هيئة التدريس باالقسام العلمية في كليات الهيئة واب��داء
الرأي السليم والصحيح في الئحة معايير واج��راءات شغل
الوظائف االشرافية قبل ان تتفاقم االزم��ة ويستشري فساد
مصلحة الفرد فوق املصلحة العامة.
مؤكدًا ان حرصنا واخالصنا لوطننا وزمالئنا يفرض علينا
التدخل اليقاف هذه املمارسات التي تقضي على الكفاءات
والخبرات من اعضاء هيئة التدريس بشكل خاص وتؤدي
الى تقويض التعليم بشكل عام.

ّ
الطاحوس :نحذر إدارة
الجامعة من اإلساءة للنقابيني
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علي املطيري

امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ط��الب��ي ق ��د ط��رح��ت
من قبل مبادرة للم شمل القوائم
ال�ط��الب�ي��ة ب�ع�ي��دا ع��ن التشنجات
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ودع� � � ��ت ل �ت �ش �ك �ي��ل
لجنة مكونة من منسقي القوائم
تجتمع دوريا ولكن هذه املبادرة
لألسف ل��م تلق ال��دع��م م��ن بعض
ال �ق��وائ��م ال�ت��ي اك�ت�ف��ت بالبهرجة
اإلعالمية فقط ،مبينا أن الهدف
م� ��ن وراء ت� �ل ��ك االت � �ه� ��ام� ��ات ه��و
ت �ل �م �ي��ع ص��ورت �ه��م أم � ��ام ال�ط�ل�ب��ة
وال� �ب� �ح ��ث ع� ��ن م ��وط ��ئ ق � ��دم ل�ه��م
ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�ط��الب�ي��ة ب�ع��د أن
أف ��ل ن�ج�م�ه��م وان ��دث ��ر وأص�ب�ح��ت
ق��ائ �م �ت �ه��م ك ��أن� �ه ��ا م � ��ن امل ��اض ��ي
البعيد.
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