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الجامعــــة
والتطبيقي

يق���وم مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد بجوالت تفقدية في 
كليات اجلامعة وسيرافقه في كل جولة كل من أمني عام اجلامعة د.أنور 
اليتام���ى ونواب مدير اجلامعة، وذلك في األوقات التالية: يوم األحد 

2009/8/2 كلية التربية � كلية اآلداب � كلية الشريعة من 10 � 12.
يوم االثنني 2009/8/3 كلية العلوم اإلدارية � كلية العلوم االجتماعية 
� القبول والتسجيل من 10 � 12. يوم الثالثاء 2009/8/4 كلية الهندسة 

والبترول � كلية العلوم من 10 � 12.

مدير الجامعة يقوم بجوالت تفقدية في الكليات

الرفاعي: اليوم آخر موعد لتسلم 
طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل األول

»التعليم العالي«: وقف التحاق وتسجيل 
الطلبة في 4 جامعات بحرينية

السفارة البريطانية تدعو الطالب للتعرف 
على المتطلبات الجديدة لتأشيرات الدراسة

أصدرت وزارة التعليم العالي امس قرارات خاصة 
باعتماد الش����هادات وتسجيل الطلبة الكويتيني في 
اجلامعات البحريني����ة. وأضافت الوزارة ان القرار 
رقم 2009/280 الصادر في 15 اجلاري يقضي بعدم 
تصديق او اعتماد او قبول اي شهادة صادرة من معهد 
عال او كلية او جامعة خارج الكويت ما لم تكن تلك 
املؤسسة التعليمية معتمدة من قبل وزارة التعليم 
العالي. وذكرت ان القرار رقم 2009/287 الصادر في 
22 اجل����اري يقضي بإلغاء القرار رقم 5 الصادر في 
السادس من يناير 2003 ويشترط العتماد الشهادة 
اجلامعية االولى )البكالوريوس/ الليسانس( الصادرة 

من جامعة معتمدة ل����دى وزارة التعليم العالي ان 
تكون شهادة الثانوية احلاصل عليها حامل الشهادة 
اجلامعية املراد اعتمادها معادلة للثانوية الكويتية، 

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وقال����ت انها أصدرت أيضا الق����رار رقم 288 في 
22 اجلاري بش����أن إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة 
الكويتيني في املراحل اجلامعية والدراسات العليا 
باجلامعات البحرينية اخلاصة والواردة في القرار 
املذكور، واجلامعات هي: يذكر ان اجلامعات اخلاصة 
املقصودة هي البحرين الطبية ونيويورك للتكنولوجيا 
وامللكية للبنات والعربية املفتوحة فرع البحرين.

دعت السفارة البريطانية امس جميع الطالب 
الذين يخططون للدراسة في اململكة املتحدة خالل 
الس���نة الدراس���ية 2010/2009 الى التقدم بطلب 
للحصول على تأش���يرات الدراسة في وقت مبكر 
والتأكد من توافر جميع املستندات املطلوبة. وافاد 
املدير االقليمي لوكالة احلدود البريطانية بهارات 
جوشي يسرنا أن الكثير من الكويتيني يختارون 
اململكة املتحدة لدراس���اتهم اجلامعية والدراسات 

العليا. وللتأكيد على ان الطالب قادرون على السفر 
لبدء دراس���تهم في الوقت احملدد، نش���جع جميع 
الطالب للتأكد م���ن فهمهم متاما ملتطلبات النظام 
اجلديد القائم على النقاط، املعمول به منذ ش���هر 
ابريل حيث يهدف النظام اجلديد الى تقدمي عملية 
ابسط واكثر امنا واكثر شفافية للطالب في احلصول 
على تأشيرة ولكن كما هو احلال في جميع االنظمة 

اجلديدة فإنه سيكون هناك عملية تأسيسية.

نتائجهم النهائية الى اجلامعة فور 
اعالنها. واضاف د.مثنى الرفاعي ان 
النسب الدنيا لقبول اوراق خريجي 
املرحل����ة الثانوية باجلامعة هي 
70% للقسم العلمي و78% للقسم 
االدبي. اما عن الطلبة احملولني من 

أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي ان 
اليوم )اخلميس( 30 اجلاري هو 
آخر موعد لتسلم طلبات االلتحاق 
باجلامعة للفصل الدراسي االول 
2010/2009 والت����ي بدأت اعتبارا 

من يوم االحد 2009/6/21.
ودعا عميد القبول والتسجيل 
الراغب����ني في االلتحاق  بالطلبة 
بجامع����ة الكويت م����ن خريجي 
املرحل����ة الثانوية وكذلك الطلبة 
للفص����ل  تخرجه����م  املتوق����ع 
الصيف����ي 2009/2008 من نظام 
املقررات أو الثانوية االجنليزية 
القبول  بضرورة مراجعة صالة 
والتسجيل بالشويخ خالل مواعيد 
الدوام الرسمي مصطحبني معهم 
املستندات املطلوبة لتقدمي طلب 
االلتحاق باجلامعة للفصل االول 
2010/2009 على ان يقوموا بتسليم 

جامعات اخرى أو خريجي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الراغبني في االلتحاق باجلامعة 
املقبل 2010/2009  للفصل االول 
القبول والتسجيل  أوضح عميد 
انه ميكن له����ؤالء الطلبة التقدم 
الى اجلامعة خالل الفترة من 23 
إلى 2009/8/27 مصطحبني معهم 

املستندات املطلوبة.
وقد ح����ددت عم����ادة القبول 
والتس����جيل هذه الفترة للطلبة 
احملول����ني التاح����ة الفرصة امام 
الدارسني للفصل الصيفي منهم 
او من يقوم باس����تيفاء ش����روط 
التحوي����ل عن طريق الدراس����ة 
وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين 
الكويت للتقدم للفصل  بجامعة 
االول 2010/2009. كم����ا اعلن ان 
القبول باجلامعة ستعلن  نتائج 

االسبوع املقبل.

إعالن نتائج القبول بالجامعة األسبوع المقبل

د.مثنى الرفاعي

»األنباء« تنشر أسماء المصريين الحاصلين
 على منح السفارة للدراسة بالجامعة و»التطبيقي«

� آداب
 ٭هويدا أحمد  جمال بس����يوني 

� آداب
 ٭نادين محم����ود محمد محمود 

سالم � آداب
 ٭همسة حمدي عبداحلميد محمد 

� علوم اجتماعية
 ٭آية إبراهيم إسماعيل املعصراوي 

� علوم اجتماعية
 ٭يسرا مصطفى أحمد أحمد فايد 

� علوم إدارية
 ٭آية محمد طه محمد سيد نصار 

� تربية
 ٭خديجة مؤنس مصطفى حامد 

سليمان � شريعة

المرشحون بصفة احتياطية:

 ٭إسالم س����عيد حسن إبراهيم � 
هندسة

 ٭مصطف����ى مرس����ي عبدالقادر 
مرسي � هندسة

 ٭ي����ارا أحمد أحمد أبو س����تة � 
علوم

 ٭ع����ال مصطفى هنداوي دومة � 
علوم

 ٭هاجر عبداجلليل أحمد حمودة 
� علوم

أسامة أبو السعود
تنفرد »األنباء« بنشر اسماء 
الط���الب املصري���ني املتفوقني 
الس���فارة  احلاصلني على منح 
املصري���ة لاللتح���اق بجامع���ة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي واحتياطييهم للعام 

الدراسي 2010/2009.
وأعل���ن املستش���ار الثقافي 
املصري د.عم���رو الباز ان عدد 
الط���الب املرش���حني للمنحة 13 
طالبا بصفة اساسية و13 احتياطيا 
بينما بلغ عدد املرشحني للدراسة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدرب بصفة أساسية 8 طالب 
واملرش���حني بصفة احتياطية 5 

طالب.
كما اشار د.الباز الى انه سيبدأ 
امتحانات »ابناؤنا في اخلارج« 
بعد غد السبت 1 اغسطس في متام 
الساعة 8 صباحا طبقا للجدول 

املعلن مبقر املكتب الثقافي.
وفيم���ا يلي اس���ماء الطالب 
املرش���حني ملنح جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

واحتياطييهم:
أوال: املرش����حون جلامع����ة 

الكويت

المرشحون بصفة أساسية:

 ٭أحمد محمد بشير محمود محمد 
� هندسة

 ٭مصطفى محمد نبوي عبدالرحيم 
سليم � هندسة

الهادي   ٭أده����م عاطف محم����د 
إبراهيم � علوم

 ٭أم����ل علي حس����ن س����ليمان � 
علوم

 ٭أشرف طارق موسى محمد هيبة 
� علوم

 ٭شيم��اء أحم��د سفين��ة محمد 

 ٭دينا ص����الح عبدالفتاح فايد 
الرملي � آداب

 ٭آالء أحمد س����عد الدين محمد 
رمضان � آداب

 ٭منى محمد فاروق محمد شريف 
� آداب

 ٭سارة محمد بسيوني محمود � 
علوم اجتماعية

 ٭مي محمد محم����د عبدالعزيز 
جمعة � علوم اجتماعية

 ٭عادل جمال عبدالسالم محمد 
النجار � علوم إدارية

 ٭محمد حس����ن صبري حسن � 
تربية

 ٭محمد عبداهلل عبداملوجود نصر 
� شريعة

ثانيا: المرشحون للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب:

 ٭املرشحون بصفة اساسية:
 ٭سارة عمرو إبراهيم طاهر

 ٭آي����ة أس����امة محمد الس����عيد 
عبداحلافظ

 ٭جهاد مصطفى حساني حسن
 ٭إسراء محمود محمد حسن

ابراهيم   ٭املعتصم باهلل عل����ى 
محمود علي

 ٭معاذ الرحمن محمد منير أحمد 
عثمان

 ٭عبدالرحم����ن ش����عبان محمد 
حسن

 ٭حازم اس����ماعيل محمد محمد 
أبوراس

المرشحون بصفة احتياطية

 ٭ندى علي سيد علي السيد
 ٭إميان محمود أحمد علي

 ٭س����الي س����عيد عبداللطي����ف 
عبدالعزيز

 ٭كرميان نصر عيسوي محمد
 ٭أحمد مختار سعيد عبده

د.عمرو الباز

)محمد ماهر(التصويت خالل اجلمعية العموميةعبدالعزيز املطيري متحدثا في اجلمعية العمومية

»التطبيقي«: تعديالت على لوائح عمل االتحاد  والقوائم 
والموافقة على التصويت اإللكتروني في االنتخابات

محمد المجر
الع���ام لطلبة  عقد االحت���اد 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب جمعيته 
العمومية االس���تثنائية لتعديل 
املنظم���ة لعمل االحتاد  الالئحة 
والقوائم الطالبية بالهيئة وادخال 
التصوي���ت االلكترون���ي ضمن 
انتخابات االحتاد املقبلة وبحضور 
العميد املساعد للتوجيه الطالبي 
العجمي مراقبا وحضور  د.فهاد 
الهيئ���ة اإلدارية باالحتاد رئيس 
االحتاد ورئيس اجلمعية العمومية 
عبدالعزي���ز املطيري، وعبداهلل 
أمينا للس���ر، وحمد  العتيب���ي 
الفيلكاوي أمني الصندوق وبشبه 
اجماع على مسرح اعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بالعديلية من 
قبل اعضاء اجلمعية العمومية مت 
اقرار مقترح تعديل الئحة النظام 
األساس���ي لالحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب والقوائم 
الطالبية وكذل���ك أقر التصويت 

االلكتروني لالنتخابات املقبلة.
هذا وقد كان احلضور اإلجمالي 
181 طالب���ا وطالبة م���ن اعضاء 
اجلمعية العمومية ومت مناقشة 
جمي���ع البنود الت���ي تضمنتها 
اجلمعي���ة العمومية ومن ثم مت 
النقاش  اقتراح بقفل باب  تقدمي 
فتمت املوافق���ة عليه بواقع 174 
وغير موافق اثن���ان وامتناع 5 
طالب، وجاء التصويت على كل 
ما ورد ف���ي اجلمعية العمومية 
بواق���ع 174 موافقا وغير موافق 

اثنان، وامتناع 5 طالب.
وقد جاء التصويت باملوافقة 
على املقترحات التي طرحت على 
اجلمعية العمومية فيما يش���به 

االجماع.

الئحة االتحاد

أوال: مقت���رح تعدي���ل الئحة 
االحتاد:

املادة 15: حقوق العضو املراقب: 
للعض���و املراق���ب جميع حقوق 
العضو العامل ما عدا الترش���يح 
واالنتخاب وله احلق في التصويت 
الق���رارات واملش���اركة في  على 

نشاطات االحتاد وجلانه.
امل���ادة 17: تدع���ى اجلمعية 
العمومية لالنعقاد مرة في السنة 
على األقل، وتكون رئاسة االجتماع 
لرئيس الهيئة االدارية او من ينوب 
عنه، وال يجوز ان تخالف قرارات 
اجلمعية العمومية النظام األساسي 

لالحتاد ولوائحه الداخلية.
امل���ادة 43 ف���ي الصفحة 18: 
الهيئة اإلدارية متثل جميع الطلبة 
واملتدربني في كليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وهي اجلهة الوحيدة التي لها احلق 
في توزيع النشاطات او القيام بها 
او توكيل اجلهة التي يصدر القرار 
لها من قبل الهيئة اإلدارية لالحتاد 
ولها احلق في معاقبة من يخالف 
ذلك ويستثنى من ذلك اجلمعيات 
الطالبية للكليات واألقسام العلمية 
بشرط أال تتعارض مع الهدف الذي 
انشئت اجلمعيات من أجله ووفقا 
للنظام األساسي لالحتاد، على اال 
تخالف تلك النشاطات الضوابط 
واللوائح والنظم والقوانني املعمول 

بها في الهيئة وفي الكويت.
وقال عبدالعزيز املطيري ان 
التعدي���الت الت���ي وضعت على 
)الئحة القوائم( التابعة لدستور 
العام لطلب���ة ومتدربي  االحتاد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب فيما يتعلق بالقائمة 
الرسمية او املسجلة وهي القائمة 
املسجلة رسميا لدى مكتب العمادة 

املختصة.
واش���ار الى انه تخصص في 
اجلمعية العمومي���ة العادية أو 
غير العادية مقاعد خاصة مجهزة 
لكل قائمة تكون مقابلة ألعضاء 
العمومية مع ضرورة  اجلمعية 
اعطائها االولوية في تقدمي طلبات 
النقاش وطرح االسئلة ومتثل كل 
قائمة في جلن���ة النظام التابعة 
لرئي���س اجلمعي���ة العمومي���ة 
بش���خص، وذلك حليادية سير 

اجراءات اجلمعية وشفافيتها.
وعن تعديالت االستقالة، اشار 
الى ان الالئح���ة تنص على انه 
يحق لكل عض���و قائمة ان يقدم 
استقالته من قائمته متى ما شاء 
ش���ريطة ان يكتب ويوقع على 
كتاب استقالته، ويرسل نسخة 
من كتاب استقالته الى العمادة، 
وعلى العمادة ابالغ املنسق العام 
أو من ينوب عن���ه من االعضاء 
اآلخرين من تاريخ تسلم كتاب 
االستقالة، ويعتبر مستقيال رسميا 
من القائمة بعد مرور ثالثة ايام 
دوام رسمية على تاريخ تسليم 
الكتاب الى العم���ادة، ويحق له 
خالل هذه الفترة س���حب كتاب 
اس���تقالته من العمادة، ويعتبر 
الكتاب في ه���ذه احلالة كأن لم 
يكن، ويجوز للعضو املستقيل 
العودة الى قائمته بعد استقالته، 
وذلك اما ع���ن طريق التعيني أو 
عقد جمعية عمومية استثنائية 

بهذا الشأن.

التصويت االلكتروني

كما اق����ر االحت����اد التصويت 
املقبلة  االلكتروني لالنتخاب����ات 

وفقا لالجراءات التالية:
1 � يق����وم رئيس اللجنة بفتح 
محضر يثبت فيه ساعة وتاريخ 
ومكان بدء االقتراع واسماء اعضاء 
اللجن����ة ومندوب����ي القوائم )ان 
وجد( ومعاينة صناديق االقتراع 
والتأكد من سالمتها وخلوها من 

االوراق.
2 � عند حل����ول املوعد احملدد 
لالقت����راع، يقوم اعض����اء اللجنة 
املنظمة بتنظيم عملية دخول الطلبة 

املقترعني الى قاعة االقتراع.
3 � يتوجه الطالب الى اللجنة 
الهوية املعتمدة لالقتراع  ويسلم 
لرئيس اللجن����ة ويتم التأكد من 

شخصية الطالب.
4 � يقوم اعضاء اللجنة بالتدقيق 
على اسم الطالب في الكشوف وعلى 

النظام اآللي.
5 � يحدد رئيس اللجنة اس����م 
الطالب على اجلهاز ويقوم بفتح 
شاشة من شاشات االقتراع للطالب 
حتمل رقم����ا محددا )حيث يوجد 

اكثر من شاشة في القاعة(.
6 � يق����وم الطال����ب بالتوجه 
الشاشة املخصصة له تظهر  الى 
عليها عبارة »اضغط هنا« وذلك 
لب����دء ادخال اختي����ارات الطالب 

لالقتراع.
7 � يظهر على الشاشة القوائم 
املتنافسة واملس����تقلني، يحق له 
اختيار 19 مرش����حا او اقل سواء 
من قائمة واحدة او مفرقني على عدة 
قوائم، وال يقبل النظام االلكتروني 
التصويت الكثر من 19 مرشحا او 

اي تصويت خاطئ.
8 � يقوم الطالب باغالق الورقة 
املطبوعة باحكام ثم ختم ظهرها 

بختم اللجنة بعد اغالقها.
9 � عند قفل باب االقتراع، يتم 
النتيجة بواس����طة »وسيط  نقل 
للتخزي����ن« وكذل����ك نقل »وحدة 
املعاجلة الرئيسية« والصناديق بعد 
تشميعها بواسطة رئيس اللجنة 
ومبرافقة مندوبي القوائم )ان وجد( 

الى اللجنة الرئيسية.

»املختصة«، حيث يحق للقائمة 
الرس���مية رفع اسماء مرشحيها 
عن االنتخاب���ات الهيئة االدارية 
لالحتاد ال���ى العم���ادة ويتمتع 
اعضاؤه���ا بحق���وق وواجبات 
نقابي���ة معتمدة من قبل العمادة 
واالحت���اد للقوائ���م، مضيفا انه 
كذلك لها احلق في اقامة األنشطة 
والبرامج الطالبية خارج أسواق 
الهيئة وف���ي تنظيم املهرجانات 
اخلطابية للقائمة وأخيرا حضور 
اللقاء الفصلي بني العمادة واالحتاد 

والقوائم الطالبية.

القائمة غير الرسمية

وقال املطي���ري فيما يتعلق 
بالقائمة غير الرس���مية أو غير 
املس���جلة انها ه���ي قائمة غير 
رسمية وغير مسجلة لدى مكتب 
العمادة »املختصة« فال يحق لها او 
ألعضائها مزاولة اي نوع من أنواع 
األنشطة الطالبية داخل او خارج 
أس���وار الهيئة وكما ال يجوز لها 
ترشيح أسماء مرشحني في فترة 
االنتخابات وال يتمتع اعضاؤها 
او القائم���ة بحق���وق وواجبات 
القوائم املعتمدة من قبل العمادة 

والقوائم.
وبني تعريف القائمة املجمدة 
بأنها قائمة تكون لها في األصل 
صفة االش���هار اال انها ال تتمتع 
بأي حق���وق او واجبات ويقصد 
بالتعبير التال���ي أينما ورد في 
الئحة القوائم وذلك املعنى الذي 
يقابله���ا على النحو اآلتي عضو 
القائمة هو عضو مكتب التنسيق 

التابع للقائمة.
واش���ار الى ان التأسيس من 
بنوده انه يحق لكل عضو عامل 
او اكثر في االحتاد التقدم بطلب 
خطي لتأس���يس قائمة بش���رط 
حصول���ه على توقيع خمس���ني 
عضوا، وال يشترط في هذا فئة 
معينة لألعضاء ذكورا كانوا أو 
اناثا، والبد ان يكون مقدمو الطلب 
غير مسجلني كأعضاء في مكاتب 
التنس���يق لقوائم أخرى ويقدم 
مع الطلب اخلط���ي مبلغ رمزي 
وقدره عشرون دينارا فقط ال غير، 

كرسوم تسجيل ادارية.
وام���ا فيما يتعل���ق بالطلب 
اخلطي للتأسيس فقال يشتمل 
القائم���ة ومبادئها  على )اس���م 
وأهدافه���ا والالئحة الداخلية أو 

النظام األساسي للقائمة ونسخة 
م���ن محضر اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة التأسيس���ية )راجع 
املذكرة التفسيرية للتعرف على 
محتويات محضر اجتماع اجلمعية 
العمومية( واسماء اعضاء مكتب 
ارقامهم  الثالثية مع  التنس���يق 
املدنية وتوقيعهم وارقام هواتفهم 
املباشرة، والبد أال يقل عدد اعضاء 
املكتب عن 7 اعضاء كحد ادنى وأال 
يتجاوز ال� 15 عضوا، مع تبيان 
اسماء املناصب العامة. ورؤساء 
اللجان الرئيس���ية مثل )املنسق 
العام، نائب املنسق، امني السر، 
امني الصندوق، اللجنة الثقافية، 
اللجنة  اللجن���ة االجتماعي���ة، 
النقابي���ة.. هكذا(، كما يحق لكل 
قائمة ان تستحدث جلانا او منصبا 

جديدا.
وتابع قائال انه يتم اعطاء طلب 
التأس���يس االصلي الى العمادة 
ويحتفظ )مقدم أو مقدمو( الطلب 
بصورة للطلب عل���ى ان يوقع 
املوظف املس���ؤول بالتسلم على 
منوذج تسلم الطلب املعد لذلك، 
مضيفا ان على العمادة املختصة 
ان تب���ت في امر الطلب بعد اول 
يوم دوام رس���مي يحل من بعد 
اس���بوع من تاريخ تقدمي طلب 

التأسيس.
وقال ان���ه في حال���ة رفض 
العم���ادة الطل���ب عليها ان تبني 
االس���باب في كتاب يسلم )مقدم 
أو مقدمو( الطلب وبعدها يجوز 
التعديالت  الطلب اج���راء  ملقدم 
الالزم���ة على الطل���ب بناء على 
العمادة وبعد تسليم  مالحظات 
الطلب املعدل الى العمادة بثالثة 
ايام تعتبر القائمة مسجلة رسميا 
بقوة الئحة االحتاد، ما لم يتضمن 

الطلب مخالفة صريحة.
وفيما يتعلق بحاالت يعتبر 
خاللها طلب التأسيس مرفوضا قال 
ان منها مخالفة الشروط املوجودة 
ومتى افتقد الطلب أو أخل بأحد 
احملتويات املطلوبة واخذ اسما 
مسجال لقائ مة فاعلة أو حتى اسما 
مش���ابها لها وان تخالف مبادئ 
القائمة أو اهدافها القوانني العامة 
للدولة او املؤسس���ة وان يكون 
اح���د اعضائها عضوا في املكتب 
التنسيقي الحدى القوائم أو مجمدا 
نقابيا بقرار صادر من اجلمعية 
العمومي���ة لالحت���اد، ومازالت 

العقوبة سارية املفعول وتقدمي 
طلب التأسيس في الفترات التي 

مينع تأسيس القوائم فيها.
واشار املطيري الى انه ال يجوز 
التقدم بطلب تأسيس القائمة قبل 
عش���رة ايام من تاري���خ انعقاد 
اجلمعي���ة العمومية لالحتاد أو 
بعد انته���اء اجلمعية العمومية 

لالحتاد بسبعة أيام.
وحول احلق���وق والواجبات 
العامة للقائمة قال ان من احلقوق 
ان تخوض القائمة االنتخابات من 
خالل قائمة موحدة تتكون من 5 
اعضاء وما فوق ويحق للقائمة 
طرح احللول واالقتراحات العملية 
الطلبة، وذلك  والعلمية ملشاكل 
بالتعاون مع االحتاد والهيئة، كما 
لها حق االجتماع مع اعضاء الهيئة 
االدارية في االحتاد بصفة رسمية 
وذلك بعد التنسيق املشترك معهم 
واقامة االنش���طة واملهرجانات 
الطالبية وغيرها خارج اس���وار 
الهيئة، وتوزيع النشرات العلمية 
واالدبية والنقابية والثقافية حق 
مكفول لكل قائمة بعد اخذ موافقة 
العمادة والتوجيه الطالبي على 
محتوى املادة من خالل ارسال مادة 
النشرة قبل طباعتها الى العميد، 
وتصدر هذه النش���رات باس���م 
التابعة للقائ مة  الثقافية  اللجنة 
مع ضرورة تبيان تاريخ اصدار 
النش���رة، ويكون رئيس اللجنة 
الثقافية في القائمة مع املنس���ق 
العام املسؤولني مسؤولية مباشرة 
عن كل ما ينش���ر في النش���رة، 
ويحظر نشر كل ما من شأنه ان 
يخ���دش النظام أو اآلداب العامة 
او الثوابت االس���المية، ويحظر 
ايضا نش���ر املواد االنتخابية أو 
الدعائية للقوائ���م اال في الفترة 
احملددة من قبل العمادة وهي قبيل 
فترة انتخابات االحتاد ويخصص 
خالل العام الدراس���ي او النقابي 
لقاءان خاصان رسميان بني عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية والهيئة 
االدارية لالحتاد والقوائم الطالبية 
املش���هرة، ويتم خالل االجتماع 
مناقشة قضايا اجلسم الطالبي 
ورؤى وتطلع���ات الطلب���ة، مع 
ضرورة اخطار القوائم واالحتاد 
مبوعد االجتماع، كما للقائمة احلق 
في اقامة نشاط واحد ليوم واحد 
فقط داخل اسوار الهيئة وذلك بعد 
التنس���يق مع االحتاد والعمادة 

عقد جمعية عمومية استثنائية 181 طالبًا وطالبة

أمين صندوق االتحاد ردًا على األعضاء 
المنشقين: دوري ليس مهمشاً

محمد المجر
اس���تغرب امني صندوق 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئ���ة العام���ة للتعلي���م 
التطبيق���ي والتدريب حمد 
الفيلكاوي من املوقف املفاجئ 
لألعضاء املنشقني عن االحتاد، 
موضحا انهم ذكروا في بيان 
االنشقاق بأن هناك جملة من 
االخطاء والتجاوزات وخرق 
للوائح ف���ي اعمال االحتاد، 
فما تلك االخطاء والتجاوزات 
التي يتحدث���ون عنها وهم 
ف���ي االص���ل ال يتواجدون 

في االحتاد الداء االمان���ة امللقاة على عاتقهم 
في خدمة زمالئهم الطلبة مستش���هدا باآلية 
الكرمية التي تقول: )ق���ل هاتوا برهانكم إن 

كنتم صادقني(.

واستنكر الفيلكاوي الزج 
باسمه في بيان االنشقاق الذي 
صدر عنهم حيث ادعوا بأن 
رئيس االحتاد يهمش دوري 
وان دوري كأمني للصندوق 
شبه مجمد، وهذا الكالم عار 
من الصحة وال ميت للحقيقة 
بصلة، الفتا الى ان مصروفات 
االحتاد وااليرادات املالية تتم 
مناقشتها اوال بأول كسائر 
القضاي���ا االخ���رى خ���الل 
اجتماع���ات الهيئة االدارية 
التي عزف���وا عن حضورها 
الس���باب غير معلومة، كما 
ان جميع االمور املالية لالحتاد تتم من خالل 
فواتير رسمية واذون قبض وصرف كما هو 
معم���ول به في اي جهة كانت، نافيا ان تكون 

هناك اي جتاوزات مالية او ادارية.

حمد الفيلكاوي


