
الخميس  8  اكتوبر 2009   13الجامعة والتطبيقي
أكد أنه ال توجد أي تدخالت طائفية أو قبلية في جمع األصوات

المنسق العام لـ »المستقبل الطالبي«: سنتخطى الـ 5000 صوت في انتخابات »التطبيقي«
أبـرز إنجازاتنـا للعـام الحالـي تطبيـق نظـام 
البكالوريـوس وإقـرار مكافـأة التدريـب الميداني 
البقـاء مـدة  طـول  الطالبيـة  المكافـأة  وصـرف 

في السـابق كنـا نفتخـر بوجـود قوائـم تنافس 
ولكنها  الهيئـة  أسـوار  داخل  الطالبـي«  »المسـتقبل 
فقـط انتخابيـة  قوائـم  إلـى  تحولـت  مـا  سـرعان 

التصويـت اإللكترونـي سيسـاهم بشـكل كبيـر 
في ارتفـاع نسـبة التصويت فـي االنتخابـات المقبلة 

قدمنـا ميثاقـًا لحـل مشـكلة العنـف ولكننا لـم نجد 
تجاوبـًا وأبـرز الصعوبات التـي تواجهنا قلة المـوارد المالية 

لجـان الطالبـات نجحت فـي إعـادة تأهيـل وصيانة 
والمعاهد بالكليـات  واالسـتراحات  المصّليـات  مـن   %90
2 � فت����ح فت����رة الس����حب واإلضاف����ة للطالبات قبل الدراس����ة 

بأسبوعني.
3 � إعادة تأهيل وصيانة 90% من املصليات واالستراحات بالكليات 

واملعاهد.
4 � تدشني برنامج اإلفتاء للطالبات، من تاريخ 2009/3/15 وملدة 
أس����بوعني، وهو عبارة عن تعليق بوس����تر داخل كل كلية ومعهد 
احتوى أرقاما لالستفسار وكذلك امييل لتلقي األسئلة الفقهية من 
الطالبات واستفتاءاتهن وعرضها على اللجنة التي قامت بالرد على 
استفسارات الطالبات، وتكونت اللجنة من الشيخ عثمان اخلميس، 
د.عيسى ذكي، ومت الرد على استفساراتهن من خالل لوحة إعالنية 

داخل الكلية واملعهد.
5 � محاضرة عن السيرة النبوية نظمتها جلان الطالبات في كلية 

الدراسات التكنولوجية مبناسبة املولد النبوي الشريف.
6 � ندوة جواهر من الس����يرة النبوي����ة نظمتها جلان الطالبات 
بكلية التربية األساسية بالشامية مبناسبة املولد النبوي الشريف 

بعنوان »جواهر من السيرة النبوية«.
7 � محاضرة للش����يخ سليمان الش����طي مبناسبة املولد النبوي 

الشريف أقيمت بكلية العلوم الصحية.
8 � مع����رض مس����تلزمات الطالبة مت تنظيمه بكلية الدراس����ات 
التجارية بنات خالل الفترة م����ن 2009/3/29 إلى 2009/4/9 بهدف 
توفير املس����تلزمات التي حتتاجها الطالبات داخل الكلية وبأسعار 

مخفضة، وشارك باملعرض العديد من الشركات.
9 � ندوة 10 فرص للهروب، نظمتها جلان الطالبات بكلية التربية 
األساسية بنات بالشامية وألقاها الشيخ مشاري اخلراز يوم األربعاء 

املوافق 2009/4/1. 
10 � ريوق جماعي للطالبات، نظمت جلان الطالبات حفل ريوق 
جماع����ي لطالبات كلية الدراس����ات التجارية بحديق����ة الكلية يوم 

 .2009/4/6

معالجة العنف الطالبي

هل لديكم رؤية خاصة ملعاجلة قضية العنف الطالبي؟
م����ا حدث من عنف مجرد حاالت فردية ف����كل العاملني بالقوائم 
الطالبية أوال زمالء مبقاعد الدراس����ة وما يحدث حاالت قليلة، ومع 
ذلك بادرت املستقبل الطالبي من قبل بطرح ميثاق طالبي توقع عليه 
كل القوائم الطالبية بااللتزام مببادئ وأصول العمل النقابي ونبذ 
جميع أشكال العنف بني اجلموع الطالبية، ولكن بكل أسف لم جند 
آذانا صاغية من قبل القوائم الطالبية، ونطمح لطرح هذا املشروع 
مجددا قبل إجراء االنتخابات املقبلة ونأمل أن يجد قبوال لدى القوائم 

الطالبية للحد من تلك الظاهرة التي تسيء للحركة الطالبية.

ميزانية القائمة

كيف تس��تطيعون تنظيم أنش��طتكم في ظل عدم وج��ود ميزانية 
للقائمة؟

القوائم الطالبية بش����كل عام ليس له����ا ميزانية مخصصة من 
إدارة الهيئة ولكن تقوم ميزانيتها أوال على اشتراكات العاملني في 
القائمة، وعلى الش����خصيات العامة في الكويت التي تشجع العمل 
النقابي الطالبي، كما أن هناك بعض الشركات التي تساهم في دعم 
احلركة الطالبية وبدورها تعم����ل القوائم الطالبية على إبراز دعم 

تلك الشركات من خالل إعالميتها.
ما رأيك بأداء الهيئة اإلدارية لالحتاد؟

أعضاء االحتاد ومنذ بدء العام النقابي قاموا بدورهم على أكمل 
وجه واستمروا في تقدمي خدماتهم للجموع الطالبية على مدار العام 

النقابي واقول لهم كفيتو ووفيتو.
كيف تقيم العالقة بني قوائم التطبيقي؟

عالقة القوائم في التطبيقي مع بعضها البعض ليست على املستوى 
املطلوب حيث يش����وبها تدخل املصالح الشخصية وتغليبها على 
مصلحة الطلبة، كما أن هناك بعض القوائم قد نسيت الدور املنوط 
بها وتفرغت لتوجيه االتهامات لالحتاد ولباقي القوائم دون وجه حق 
وارجع ذلك الى الدخالء على الساحة الطالبية الذين شرقوا وغربوا 

حتى استطاعوا وأد املنافسة الشريفة الراقية الدميوقراطية.
ما رأيك بعزوف الطلبة عن املشاركة في العملية االنتخابية؟

يرجع الس����بب في قلة املش����اركة الطالبية بالعملية االنتخابية 
ألسباب عدة، منها االزدحام الذي يحدث أمام جلان االقتراع، وهناك 
بعض الطلبة والطالبات يكون����وا مرتبطني مبواعيد اختبارات أو 
ارتباطات أسرية، والسبب الرئيس هو أن الوعي النقابي لدى الطلبة 
والطالبات لم يصل ملس����توى الطموح، وهناك نسبة كبيرة منهم 
لم يدركوا بعد أهمية املش����اركة في العمل النقابي أو املش����اركة في 
التصويت الختيار من ميثلهم باالحتاد، ولكن باعتقادي أن تطبيق 
عملية التصويت والفرز االلكتروني ستساهم بشكل فعال في حل 

تلك املشكلة وزيادة عدد املشاركني في عملية التصويت.

النائب األصلح بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية.
20- تنظيم عدد من االعتصام تضامنا مع شعب غزة في محنته 

ملواجهة آلية احلرب اإلسرائيلية.
21- تنظيم ندوة »حق مشروع وأزمة وطن« وكانت تفاعال مع 
األزمة اخلانقة بني الس����لطتني التش����ريعية والتنفيذية والتي أدت 

حلل مجلس األمة.
22- التنسيق مع إدارة الهيئة وديوان اخلدمة املدنية في العديد 
من مشاكل األقسام العلمية مثل استحداث مواد جديدة بقسم القانون 
متهيدا لتعديل املسمى الوظيفي لهم وتعديل وضع خريجي املكتبات، 

وخريجي تكنولوجيا التعليم.
23- التق����اء االحتاد مع الوفد الكن����دي املكلف بفصل القطاعني 
وإقناعه بضرورة فصل قطاعي التعليم عن التدريب لالرتقاء بالعملية 

التعليمية والتدريبية على حد سواء.
24- توفير بطاقة اخلصومات للطلبة والطالبات.

25- توفير سوبر ماركت بالكليات واملعاهد لتوفير كافة احتياجات 
الطالب والطالبات.

26- طرح العديد من املقررات اإلضافية بالفصل الصيفي ملساعدة 
اكبر عدد ممكن من الطالب والطالبات على التخرج.

27- تنظيم مؤمتر الكويت تطمح لذلك وهو األول من نوعه منذ 
تأسيس االحتاد، حيث اش����تمل على العديد من احملاور والندوات 
التي ناقشت االرتقاء بالعملية التعليمية والرياضية وناقشت أداء 

نواب مجلس األمة.
28- تنظيم حملة يدا بيد لفتح الشعب املغلقة.

29- إنش����اء جلنة لإلش����راف على املعاهد األهلية حفاظا على 
حقوق الطلبة.

30- حل مشكلة املفصولني مبعهد السكرتارية.
31- لقاءات دورية مع مدير عام الهيئة حلل قضايا الطلبة.

32- توفي����ر عدد من الدورات التدريبي����ة في اللغة اإلجنليزية 
بجمي����ع مس����توياتها ودورات في علم احلاس����وب ودورات إدارية 

وأتيحت للطلبة والطالبات.
34- دورة دبل����وم كامبريدج الدول����ي لتقنية املعلومات، حيث 
تعاقد االحتاد مع شركة املجموعة األوروبية على تقدمي دورة دبلوم 
كامبردج لتقنية املعلومات املعادلة لشهادة icdl واملعتمدة من جامعة 
كامبردج البريطانية ومن وزارة التربية والتعليم في الكويت ومن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقد مت طرح تلك الدورات 

للطلبة والطالبات.
35 � تدشني خدمة sms، للتواصل مع الطلبة والطالبات وتذكيرهم 
بأهم املواعيد التي تهم مس����يرتهم الدراس����ية، وكذلك لإلعالن عن 

األنشطة والبرامج التي ينظمها االحتاد للطلبة والطالبات.
36 � توفي����ر خدمة DSL مجانا للطلبة والطالبات داخل الكليات 

واملعاهد.

لجان الطالبات

وعلى مستوى جلان الطالبات فهناك العديد من البرامج واألنشطة 
املفيدة التي قدمت للطالبات ومنها على سبيل املثال ال احلصر:

1 � تنظي����م 6 حف����الت للطالب����ات اخلريجات خ����الل الفصلني 
الدراسيني.

ف����ي التواجد بني اجلموع الطالبية لتقصي الهموم واملش����اكل التي 
تواجههم وبالتالي نقلها لالحتاد ليقوم بدوره في املشاركة بوضع 
احللول املناسبة لها والتحرك حللها سواء لدى إدارة الهيئة أو لدى 
اجله����ات املختلفة بالدولة، وعلى كل فإن أي قائمة طالبية تخوض 
انتخابات االحتاد تضع لها خطة انتخابية وما هي االجنازات التي 
تطمح الى حتقيقها للطلبة وفي حال فوز تلك القائمة باالنتخابات 
يقوم أعضاء االحتاد الذين رشحتهم القائمة في االنتخابات مبتابعة 
تلك اخلطة والعمل على حتقيقها تنفيذا للوعد الذي كانت القائمة 
قد قطعته على نفسها خالل فترة االنتخابات، وخالل العام النقابي 
املنقضي استطاع االحتاد وبفضل من اهلل تنفيذ خطة قائمة املستقبل 
الطالبي التي كانت قد وضعت خالل االنتخابات السابقة بل تخطى 
تلك اخلطة وحقق اجنازات وأنشطة كثيرة لم تكن مدرجة في خطة 

القائمة، من تلك االجنازات ما يلي:
1- إقرار مكافأة التدريب امليداني.

2- املوافقة على تطبيق نظام البكالوريوس بثالث تخصصات 
كمرحلة أولى يتم تطبيقها مع بداية تس����جيل الفصل الثاني للعام 
الدراسي 2010/2009 وهي تخصص هندسة كيميائية بكلية الدراسات 
التكنولوجية، وتخصص علوم أغذية وتغذية بكلية العلوم الصحية، 
وتخصص اللغة الفرنس����ية بكلية التربية األساسية، ومن ثم يتم 

تطبيقه بباقي كليات الهيئة على مراحل.
3- استثناء تعيني خريجي التربية بوزارة التربية كمدرسني.

4- متديد صرف مكافأة الطلبة حلني تخرج الطالب شرط استمراره 
في الدراسة.

5- حتديث جلنة املستجدين وفق آلية عمل جديدة للتواجد طوال 
العام الدراسي وتقدمي خدماتها للطلبة والطالبات.

6- حل مشكلة امليداني بكلية الدراسات التجارية.
7- فتح التحويل املساند لطلبة األساسية.

8- إعداد وصياغة مذكرة تفصيلية حلل مشاكل التسجيل وتقدميها 
إلدارة الهيئة.

9- إعداد وصياغة مذكرة تفصيلية عن مشكلة التسرب الطالبي، 
وتقدميها إلدارة الهيئة.

10- فت����ح العديد م����ن املجموعات الدراس����ية اجلديدة بالفصل 
الصيفي.

11- افتتاح ستار بوكس بكلية الدراسات التجارية بنني.
12- توفير أجهزة السحب اآللي k-net--atm في الكليات واملعاهد 

بنني وبنات.
13- توفير مكائن كروت الشحن املسبق لشركات )زين – الوطنية 

– فيفا( في الكليات واملعاهد.
14- تدشني مشروع التصويت والفرز االلكتروني والذي سيتم 

تطبيقه في االنتخابات القادمة.
15- تدخل االحتاد وإعادة تصحيح مس����توى اللغة االجنليزية 

وقبول أعداد كبيرة بعد إعادة التصحيح.
16- افتتاح ديوانيتني للطلبة بكلية التجاري وكلية التكنولوجيا، 

وإعادة تأهيل ديوانية التربية األساسية.
17- يوم مفتوح بالتربية األساسية وأقيم ألول مرة.

18- تأسيس نادي املستقبل الطالبي.
19- تنظيم حملة بقناعة النتخابات مجلس األمة السابقة الختيار 

محمد المجر
تأسس��ت قائمة املستقبل الطالبي في العام النقابي 2003/2002 
أي بعد تأسيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق��ي والتدريب بعام نقابي ،ومنذ تأسيس��ها اس��تطاعت ان 
حتوز ثقة اجلموع الطالبية وصوال الى العام 2006 عندما خسرت 
االنتخابات وس��مي هذا العام عند القواع��د الطالبية للقائمة بعام 
الكبوة، ولكن هذه الكبوة س��رعان م��ا حتولت الى انطالقة وبقوة 
محققة أرقام��ا مرتفعة نتيجة إلعادة ترتي��ب صفوف القائمة من 
جدي��د لتكون مص��در انطالق لالجن��ازات وحتقيق املكتس��بات 
الطالبية التي توالت منذ تأس��يس القائمة واحتفظت بسجل حافل 
من االجنازات واملشاريع والدراسات التي حتقق اغلبها وصبت في 
رصيد املصلحة الطالبية وكانت ومازالت قائمة املس��تقبل الطالبي 
تفجر املفاجآت تباعا الى ان وصلت الى تضاؤل الفارق بينها وبني 
القوائم املنافس��ة لها الى ما يتجاوز 3000 صوت. كان لنا لقاء مع 
املنس��ق العام للقائمة عل��ي املطيري الذي بني لنا ابرز االنش��طة 
والبرام��ج التي اقامتها القائمة وكذلك الس��جل احلافل باالجنازات 

واملكتسبات الطالبية للقائمة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
حدثنا عن مبادئ القائمة وأهدافها؟

قائمة املس����تقبل الطالبي ه����ي قائمة طالبي����ة وطنية املنطلق 
ذات توجه محافظ تس����عى لصقل الطاقات الفاعلة لريادة احلركة 
الطالبية وفق األصول النقابية الس����ليمة وتتعامل مع املستجدات 
احلضارية لبناء كويت املس����تقبل، وتسعى بصفتها قائمة طالبية 
وطنية دميوقراطية محافظة إلى حتقيق املبادئ التالية وهي حتقيق 
املصلحة الطالبية والدفاع عن حقوق الطلبة األكادميية والنقابية 
وتنادي بالوحدة الوطنية ونبذ أشكال الفرقة والدفاع عن املصالح 
الوطنية وااللتزام باملمارس����ات الدميوقراطية في اتخاذ القرار عبر 
س����يادة قرار األغلبية وكفالة حرية التعبير والرأي واحترام الرأي 
اآلخر والس����عي للحفاظ على هوية املجتمع وأصالته املستمدة من 

القيم اإلسالمية السامية.
ما املعايير في توزيع املناصب بالقائمة؟ 

املعيار هو مدى قدرة املرش����ح على العط����اء ومدى قدرته على 
خدمة اجلموع الطالبية وحتقيق خطة القائمة والبعد عن املصالح 

الشخصية.
ه��ل واجهت��م بالس��ابق اختي��ارات غي��ر موفق��ة ف��ي اختياركم 

ملرشحيكم؟
نعم وهذا شيء وارد وال يوجد شيء كامل، ويؤسفني االنشقاق 
الذي حصل اخيرا من قبل بعض االعضاء الذين فضلوا مصلحتهم 
الشخصية وتناسوا املصلحة الطالبية، ولكن وهلل احلمد كانت اغلب 

اختياراتنا مبنية على الكفاءة واخلبرة ومعظمها موفقة.
كيف ترون قوة القائمة واستعدادها لالنتخابات املقبلة؟ 

قناعتي تؤكد أن كل األمور مس����تقرة وس����نحقق الفوز، ويدعم 
هذا الكالم الثقة التي حتظى بها »املستقبل الطالب«ي لدى اجلموع 
الطالبية وسجل االجنازات احلافل الذي قدمته »املستقبل الطالبي« 
منذ توليها مقاعد الهيئة اإلدارية لالحتاد، وسنكسر حاجز ال� 5000 

صوت.
هل تتدخل القبلية والطائفية في االنتخابات؟ 

ال يوجد تدخالت من هذا النوع فالبقاء للقائمة التي تقدم إجنازات 
ملموسة للطلبة والطالبات وليس لقائمة تعتمد على القبلية والطائفية 
في جمع األصوات، فنحن ال نضع ضمن حساباتنا سوى العمل اجلاد 
وخدمة اجلموع الطالبية، ويعتبر ذلك فخرا ليس للمستقبل الطالبي 

فحسب، وإمنا يحسب للحركة الطالبية كافة داخل أسوار الهيئة.
كيف ترون القوائم الطالبية في »التطبيقي«؟

في السابق كنا نفتخر بأن هناك قائمة نافست املستقبل الطالبي 
واس����تطاعت الوصول ملقاعد الهيئة اإلدارية باالحتاد وهي القائمة 
املستقلة ولكن سرعان ما تالشت وانتهت نتيجة التخبط الواضح 
في مكتب تنس����يقها وانتهاجهم أسلوب إلقاء التهم والذم في باقي 
القوائم مما افقدهم مصداقيتهم، وقد ساعد على ذلك تخلي القائمة 
مؤخرا عن اسمها واندماجها حتت لواء قائمة التغيير الوليدة مقابل 
احلصول على مقعد في االحتاد في حال الفوز، والقائمة التي تتخلى 
عن اسمها مقابل مقعد في االحتاد كيف للطالب أن يثق بها وفي هذا 
الصدد نسجل كامل تقديرنا لقائمة الوسط الدميوقراطي التي أبت 
التنازل عن مبادئها أو عن اسمها بل واستنكرت ما قامت به القائمة 
املستقلة من تخليها عن مبادئها واسمها واندماجها مع قائمة التغيير 

وهذا املوقف يحسب للوسط الدميوقراطي.

أنشطة القائمة

ما األنشطة التي قدمتها القائمة للطلبة والطالبات؟
القوائم ليست معنية بتقدمي أنشطة للطلبة ولكن ينحصر دورها 

أشـكر الهيئـة اإلدارية لالتحـاد على عملهـا المتواصل 
فـي خدمة الجمـوع الطالبيـة وأقول لهـم »كفيتـو ووفيتو«

علي املطيري

اإلعالن عن تدشين مشروع التصويت اإللكتروني لالنتخابات
محمد هالل الخالدي

اعلن مدير مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.سالم الدالل أن تدشني 
مشروع التصويت االلكتروني خلدمة انتخابات احتاد الطلبة، 
من الشكل التقليدي الى اس���تخدام احلاسب اآللي وتقنياته، 
وأوضح ان دع���م االدارة العليا ممثلة مبدير الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي وتبنيه للمقترحات واألفكار املتطورة التي من شأنها 
احداث نقل���ة نوعية في مختلف املج���االت لتوفير اخلدمات 
االلكترونية العداد كبيرة من الطلبة واملتدربني، وحرصه على 
وضع الضوابط التي تعمل على حتقيق الش���فافية في سير 

العملية االنتخابية.
واضاف الدالل أن املشروع قد متت دراسته وتصميمه بشكل 
واف والذي أثمر عن اخراج برنامج مبسط يسهل عملية اختيار 
الناخب ملرشحيه سواء لقائمة واحدة او اختيار املرشحني او 
اكثر من قائمة حسب الضوابط، وهذا يعمل على توفير الوقت 

واجلهد في عملية الفرز والقضاء على ظاهرة االزدحام والتكدس 
امام اماكن االقتراع، والذي من شأنه ايضا ان يسهم في زيادة 

عدد املقترعني من الطلبة بعد تسهيل العملية االنتخابية.
وذكر الدالل ان املركز قام بوضع تعليمات ارش���ادية على 
اقراص مدمجة بالتنسيق مع عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
لش���رح طريقة االدالء باألصوات الكترونيا بواسطة شاشات 
العرض في األماكن املخصصة، وقد حتدد يوم األحد 2009/10/11 
موعد االنتخابات في كليات ومعاهد الهيئة وقد جتهيز وتركيب 
160 جهاز كمبيوتر وطابعة وهناك 30 فنيا متخصصا لتذليل 
ومعاجلة اي مشاكل او اعطال الكترونية قد تؤثر في استقرار 

النظام.
ومتنى الدالل ان تتضافر اجلهود من جميع املعنيني حتى 
يتضح لنا نتائج ومدى جناح هذه التجربة األولى في الهيئة 
والكويت. وقد أثنى على جهود املختصني والفنيني في املركز 

والعمادة للعمل على اجناح التجربة.

احتفال القائمة بالفوز في االنتخابات السابقة شعار املستقبل الطالبي


