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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
هنأ مساعد العميد للرعاية الطالبية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.صالح العثمان الطلبة 
والطالبات املقبولني، وبهذه املناسبة اشار د. العثمان 
الى ضرورة توجه الطلبة املستجدين الى مكاتب عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية في كلياتهم وذلك لتقدمي 
طلب احلصول على املكافأة االجتماعية مصطحبني معهم 

صورة البطاقة املدنية باالضافة الى منوذج حتويل من 
البنك، واما بالنسبة البناء الكويتيات فالبد من تقدمي 
شهادة امليالد، كما اشار د.العثمان الى انه سيتم صرف 
املكافأة االجتماعية عن شهر سبتمبر 2009 وايداعها 
بالبنوك خالل االسبوع القادم، مضيفا أن الطلبة حاالت 
اعادة القيد والتس����جيل املتأخر سيتم صرف املكافأة 

لهم بأثر رجعي مع صرفية شهر اكتوبر 2009.

العثمان: صرف مكافأة شهر سبتمبر لطلبة »التطبيقي« األسبوع المقبل

»المستقبل الطالبي« األوفر حظًا وشعارها »قول وفعل«

26 ألف طالب وطالبة يختارون اتحاد »التطبيقي« اليوم وسط تنافس 5 قوائم 

وليد الكندري

محمد المجر
أكد مرش����ح الرئاسة 
لقائمة املستقبل الطالبي 
العامة للتعليم  بالهيئة 
التطبيق����ي والت��دريب 
ولي�������د الكن������دري ان 
»املس����تقبل الطالب����ي« 
ستفجر مفاجأة من العيار 
القوائم  الثقيل جلمي����ع 
ف����ي »التطبيقي« منتقدا 
انحصار تنافس املستقبل 
الطالبي مع نفسها وعدم 
وجود منافسة حقيقية 
بينه���ا وب����ني القوائ���م 

األخ����رى.
وأش����ار الكندري الى 
ان »املستقبل الطالبي« 
ال� 5  س����تتخطى حاجز 
آالف صوت وستش����هد 
عل����ى ذل����ك صنادي����ق 
االقتراع التي س����تمتلئ 
بأوراق املستقبل الطالبي 
وستثبت ذلك من خالل 
إجنازاتها املتتالية وعلى 
مدى امتداد مسيرتها ل� 8 
أعوام في قيادة االحتاد، 
واعدا بتحقيق املزيد من 
االجنازات واملكتس����بات 
الطالبية مواصلة ملسيرة 
الس����ابق����ة  القي����ادات 
الذي����ن خرجوا  لالحتاد 
م����ن رحم املس����تقب����ل 

الطالب��ي.
اننا األحق  واض����اف 

بقي����ادة دف����ة االحت����اد 
بالعملي����ة  واالرتق����اء 
الطالبي����ة لتحقيق أهم 
أجن����از وال����ذي ط����ال 
انتظاره وه����و تطبيق 
البكالوري����وس  نظ����ام 
الذي كان مطلبا اساسيا 
منذ تأس����يس قائم�����ة 
الطالب����ي  املس����تقب����ل 
وال�������ذي ل����م تت����وان 
قي����اداته وص����وال الى 
الذي  احتاد 2009/2008 
حقق املعادلة الصعبة في 
حتقيق��������ه لهذا االجناز 
وحص����ره عل����ى قائمة 

املستقب����ل الطالب���ي.
األرش����يف  وكذل����ك 
احلافل باإلجنازات والذي 
يعد مبعث فخر جلميع 
منتس����بي القائم����ة ذات 
التوجه اإلسالمي الوطني 

احملافظ.

أكد أن قائمته ستتخطى حاجز الـ 5000 صوت

مرشح الرئاسة في »المستقبل الطالبي«: 
سنفجر مفاجأة من العيار الثقيل

شعار املستقبل الطالبيمؤيدات قائمة املستقبل الطالبي أمتمن استعداداتهن النتخابات اليوم

شعار القائمة املستقلة

فواز املطيري

فهاد العجمي

أتممنا استعداداتنا النتخابات االتحاد على أكمل وجه

العجمي: على الطالب زيارة موقع الهيئة
للحصول على القيد االنتخابي ومعرفة لجان التصويت

محمد المجر
اعلن العميد املس���اعد للتوجيه بعمادة النشاط 
والرعاية الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.فهاد العجمي عن آخر االستعدادات التي 
اقامتها عمادة النشاط والرعاية الطالبية النتخابات 

الهيئة االدارية لالحتاد للعام النقابي 2010/2009.
وقال د.العجمي ان االنتخابات احلالية ستشهد 
نقلة نوعية في جميع االنتخابات سواء الطالبية او 
البرملانية او النقابية على مستوى الكويت من خالل 
استخدام تقنية التصويت االلكتروني فائق السرية 
الذي اعدته الهيئة وكان عصارة خبرة وجهد ابناء 
الهيئ���ة وهذا هو النظام االول بالكويت للتصويت 

االلكتروني وس���تكون محط انظار لنجاح التجربة لتعمم على 
جميع االنتخابات التي ستجرى بالكويت في املستقبل.

واشار العجمي الى ضرورة زيارة طالب وطالبات الهيئة الذين 
www.paaet.edu. :يحق لهم التصويت ملوقع الهيئة االلكتروني
kw لالس���تعالم عن اماكن اللجان التي يحق لهم التصويت بها 

ومعرفة القيد االنتخابي قبل دخول اللجنة حتى 
ال حتدث ازدحامات امام جلان االقتراع نتيجة 
البحث عن اسماء الطلبة ومعرفة اللجان التي 
يحق لهم التصويت بها وكذلك للحصول على رقم 
القيد االنتخابي، مشيرا الى ضرورة توافر بطاقة 

الطالب او البطاقة املدنية عند التصويت.
واضاف العجمي ان العمادة وفرت التجهيزات 
الالزمة لالنتخاب���ات من خالل وضع احلواجز 
التي توضع للمرة األولى لتنظيم عملية دخول 
املقترعني الى قاعات التصويت في كليات ومعاهد 
التطبيق���ي باالضافة الى زيادة عدد اللجان في 
الكليات ذات الكثافة العالية كالتربية االساسية 

بنات وكلية الدراسات التجارية بنني وبنات.
واكد العجمي على توفر املعقمات لليدين قبل دخول اللجان 
االنتخابية وكذلك الكمامات للحد من حدوث اي انتشار وانتقال 
للع���دوى بانفلونزا اخلنازيز، ناصحا ط���الب وطالبات باتباع 

االرشادات التوعوية املنتشرة بكليات ومعاهد الهيئة.

محمد المجر
في متام الساعة التاسعة من 
صباح اليوم يتوجه 26000 طالب 
وطالبة ال���ى صناديق االقتراع 
في كلي���ات ومعاهد التطبيقي 
وهي كلية التربية االساس���ية 
بنني وبنات وكلية الدراس���ات 
التجارية بن���ني وبنات وكلية 
التكنولوجية بنني  الدراس���ات 
العلوم الصحية  وبنات وكلية 

ومعاهد التطبيقي.
وقراءة الساحة االنتخابية في 
التطبيقي لهذا العام تختلف عن 
االعوام السابقة ففي العام السابق 
انحصرت املنافسة بني قائمتي 
املس���تقبل الطالبي املتس���يدة 
افل  التي  للساحة واملس���تقلة 
جنمها بعد قيادتها لالحتاد للعام 
النقاب���ي 2006/2005 اذ ظهرت 
نتائج االنتخابات السابقة للعام 
النقابي 2009/2008 كالصاعقة 
على اذه���ان ومحب���ي القائمة 
املستقلة بعد االعالن عن الفارق 
الكبير بينها وبني صاحبة املركز 
االول املستقبل الطالبي والذي 
فاق 3019 صوت���ا ونيفا وهذا 
مالم يكن معتادا في االنتخابات 
الطالبية نهائيا ولكن املستقبل 
الطالبي فجرت مفاجآتها واشعلت 
احلماس في مؤيديها حتى اثبتت 
انها االحق بقيادة االحتاد مغيرة 

للموازين املتعارف عليها.
تخ���وض انتخابات االحتاد 
العام لطلب���ة ومتدربي الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدريب لهذا العام خمس قوائم 
طالبية وهي املستقبل الطالبي 
واملستقلة والتغيير والوحدة 
االسالمية والوسط الدميوقراطي 

ومرشح واحد مستقل.

المستقبل الطالبي قول وفعل

اطلق���ت قائم���ة املس���تقبل 
الطالبي شعارها لهذا العام مكمال 
لسلسلة الشعارات التي اطلقتها 
في االعوام الس���ابقة ومنها ما 
اطلقته في االنتخابات السابقة 
وهو بقناع���ة وكان التصويت 
بقناعة حتى حازت على 4049 
واتت بهذا العام لتثبت للجموع 
الطالبية انها ستواصل مسيرتها 
من خالل اطالقها لشعار »قول 
وفعل« لتثبت انها على قدر القول 
من خالل االفعال والتي متثلت 
في االجنازات واملكتسبات التي 
حققتها والبرامج التي اطلقتها 

دائما ف���ي أروقة »التطبيقي«، 
انس���حابها االخير  ولكن بعد 
باالنتخابات املاضية وألسباب 
مجهول���ة ال نعلمه���ا الى اآلن 
دخل���ت بعده���ا ف���ي البيات 
الش���توي طوال العام النقابي 
2009/2008 أوضحت ملؤيديها 
ومحبيها ومنافسيها انها تظهر 
وقت االنتخابات فقط، والحظنا 
عدم مطالباتها بأي شيء يخص 
طلبة وطالب���ات الهيئة طوال 
العام الدراسي املاضي وانطوائها 
على نفسها، اذ استبعد املراقبون 
للساحة االنتخابية لهذا العام 
مشاركتها، خاصة بعد انسحابها 
االخير وحتركاته���ا املعدومة 
نهائي���ا وحصولها على املركز 
االخي���ر ف���ي االنتخابات قبل 

االخيرة ب� 227.

الوحدة اإلسالمية وارتفاع 
أسهمها

الوحدة  ان قائم���ة  يب���دو 
االسالمية ذات التوجه الشيعي 
سيتزايد أسهمها في االنتخابات 
احلالية، خصوصا بعد ارتفاع 
رقمها ال���ى 561 صوتا لتثبت 
املنافسة  انها بدأت في دخول 
ومتيزها بطرحها الواضح غير 
املتلون، وستثبت االنتخابات 
احلالية م���دى تزاي���د رقمها 
لتحت���ل املرك���ز الثان���ي بعد 
تزايد التوقعات التي تؤكد ان 
الوحدة االس���المية ستكسب 
الرهان وتدخل سباق املنافسة 
بصورة مفاجئة لم يعتدها طلبة 

وطالبات الهيئة.

واالنشطة التي اطلقتها هذا العام 
من خالل قيادتها لدفة االحتاد 
ومن ابرز االجنازات التي حققتها 
والتي كانت حلم اجلموع الطالبية 
منذ سنوات طويلة وهي تطبيق 
البكالوريوس في كليتي  نظام 
الدراسات التجارية والدراسات 
التحركات  التكنولوجية لتأتي 
التي اقامها وحملة الكويت اولى 
ثمارها من خالل تطبيق النظام 
في كلية الدراسات التكنولوجية 
بدءا من الفصل الدراسي الثاني 
من العام احلالي 2010/2009 وآخر 
اجنازات االحتاد احلالي بقيادة 
املستقبل الطالبي هو متديد فترة 
القيد  الكلي وايقاف  االنسحاب 
طوال مدة الفصل الدراسي لتثبت 
انها صاحبة الصدارة واالحقية 
في متثيل اجلموع الطالبية ولكن 
االنتخابات تصعب التكهنات فيها 
املوازين في س���اعات  وتنقلب 
معدودة وهذا ما س���تبينه لنا 
الصناديق االنتخابية مع اقفال 
باب االقت���راع في متام الرابعة 
مساء اليوم وبدء عملية الفرز 

في السادسة مساء.

5000 صوت

اطلق املنس���ق العام لقائمة 
املستقبل الطالبي تصريحا تابعا 
للتصريحات التي تطلقها قائمة 
املستقبل الطالبي كل عام لتعلن 
عن الرقم الذي ستتخطاه لهذه 
االنتخابات وهو 5000 صوت ومع 
اقتراب ساعات االقتراع ستظهر 
النتائج والقراءات االولية لتثبت 
صحة او خطأ التصريحات التي 

اطلقها املنسق وهل ستتوافق مع 
العادة السنوية للقائمة وصحة 
االرقام التي تطلقها ام ستختلف 

هذا العام؟

أربع قوائم في واحدة

أتت االنتخابات الطالبية في 
العام على غير  التطبيقي لهذا 
العادة اذ اجتمعت ثالث قوائم 
القائمة  طالبي���ة لتندمج ف���ي 
املستقلة وهي قائمة التغيير التي 
لم يحالفها احلظ في التسجيل 
بالعمادة وقائمة ابناء الدستور 
حديثة العهد والتي لم نر لها أي 
حتركات فعلية واملدعومة من 
احد التيارات الليبرالية والتجار 
القائمة االصلية  الى  باالضافة 
والتي دارت عليها االيام لتستغيث 
بالقوائم االخرى لتندمج معها 
لتخ���وض االنتخابات احلالية 
باالضافة الى االعضاء املنشقني 
م���ن قائمة املس���تقبل الطالبي 
بعد رف���ض القائمة حتركاتهم 
ابناء عمومتهم ضمن  لترشيح 
مرشحي قائمة املستقبل الطالبي 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
ستنفع هذه االندماجات بإيقاف 
املوج االزرق املتمثل في قائمة 
املستقبل الطالبي وارتفاع رقمها 
االنتخابي لهذا العام ليصل الى 

5000 صوت.

الوسط الديموقراطي والبيات 
الشتوي

في الس���ابق كان���ت قائمة 
الدميوقراطي صاحبة  الوسط 
الفكر والوجود، يذكر اس���مها 

لجان االقتراع في انتخابات »التطبيقي« 2010/2009
لجنةبناتلجنةبنين 

كلية التربية االساسية الشامية � املبنى 1كلية التربية االساسية � العديلية
2الرئيسي

كلية التربية االساسية ملحق 1 امام 2كلية الدراسات التجارية � حولي
1جمعية الشامية

3كلية الدراسات التجارية � حولي 2كلية الدراسات التكنولوجية � الشويخ
1كلية الدراسات التكنولوجية � الشويخ1كلية العلوم الصحية � الروضة

1كلية العلوم الصحية � الشويخ
1معهد االتصاالت واملالحة � الشويخ1املعهد العالي للطاقة � الشويخ

معهد السكرتارية والسياحة والتجميل � 1معهد االتصاالت واملالحة � الشويخ
1حولي شارع شرحبيل
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محمد المجر
القائمة  أعل���ن مرش���ح 
املس���تقلة في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
فواز املطيري عن انش���قاقه 
م���ن القائمة وع���دم خوض 
االنتخابات معه���ا، رغم ان 
البوس���تر اخلاص بالقائمة 
ق���د تضمن اس���مه مع باقي 
املرشحني. وأرجع املطيري 
اسباب انشقاقه عن املستقلة 
بعد طباعة البوستر الى عدة 
اسباب، منها تفشي ظاهرة 
الطائفية والقبلية في القائمة 
التنسيق  وعدم قدرة مكتب 
القائمة  ادارة ش���ؤون  على 
بالشكل املطلوب والذي يحقق 
مصالح الطلبة والطالبات، 
واعتمادها على خلق الفتنة 
بأمور ال يقبلها عقل وال منطق 
بني صفوف الطلبة واعتمادها 
اساليب غير مقبولة لكسب 
اصوات الطلبة فقط دون وضع 
آلية مناس���بة توضح خطة 
القائمة للمرحلة املقبلة ومدى 
اس���تعدادها خلدمة اجلموع 
الطالبية والدفاع عن قضاياهم، 
فضال عن جمل���ة جتاوزات 
اخرى كثيرة منها العمل على 
ضرب القوائم االخرى بعضها 
ببعض وتوزي���ع االتهامات 
دون دليل أو برهان، كما ان 
القائم���ة خالفت كل االعراف 
النقابية حني قامت بتوزيع 
املناص���ب على املرش���حني 
قبل انتخابات االحتاد. واكد 
املطيري انه س���يدعم قائمة 
املستقبل الطالبي في عملية 
االنتخابات ألنها االصلح بني 
القوائم الطالبية التي يشهد 
النقابي بحصد  لها تاريخها 
االجنازات الطالبية والدفاع 
عن مصالح وقضايا الطلبة.

المطيري ينشق 
عن مستقلة »التطبيقي«


