
 10  الجامعة والتطبيقي  االثنين  ١٢  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 «المستقبل الطالبي» تتربع على عرش «التطبيقي» للعام الثامن بـ ٣٠٤٥ صوتًا
 تخطت «المستقلة» بفارق ٦٧٧ صوتًا بعد يوم انتخابي هادئ

 انصار قائمة املستقبل الطالبي يحملون رئيس احتاد التطبيقي اجلديد وليد الكندري احتفاال بالفوز  تبادل التهاني بني انصار املستقبل الطالبي بعد اعالن النتائج 

 جانب من عملية الفرز 

 اندماج تام

 ختم التصويت

 فرحة بالفوز 

 أعضاء قائمة الوحدة اإلسالمية

 نظرة للمستقبل

 عشانكم املستقلة

 من أجواء االنتخابات 
  تابع مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي سير االنتخابات 
من خارج البالد، حيث يتواجد في مهمة رسمية، وكان يتابع 
االنتخابات عن طريـــق الهاتف مع عميد النشـــاط والرعاية 

الطالبية د.أحمد الفيلكاوي.
   بلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت ٢٥٫٥٩٧ طالبا وطالبة 

وهم الطلبة الكويتيون من حملة الثانوية العامة.
  > أكد مساعد عميد النشاط والرعاية الطالبية د.فهاد العجمي 
أنه سيتم اختيار صندوق عشوائي من صناديق االقتراع وجترى 
عليه عملية فرز يدوي ومطابقة النتيجة مع الفرز االلكتروني 

وذلك للتأكد من سالمة الفرز االلكتروني.
ــعارات وبوسترات  ــات التجارية- بنني بش   تزينت كلية الدراس

القوائم املنتشرة في جميع ارجاء الكلية.
  تواجد رئيس االحتاد االســـبق عبدالعزيز املطيري بكلية 
الدراسات التجارية عند الساعة العاشرة والقى كلمة حماسية 
اثارت احلماس في نفوس انصار ومؤيدي املستقبل الطالبي.

  وفرت قائمة املستقبل الطالبي سندويشات الشاورما في جميع 
كليات ومعاهد التطبيقي والقت استحسان جميع الطلبة.

  وفرت القوائم الطالبية في جميع الكليات جميع االشـــربة 
والسوائل الباردة لترطيب االجواء االنتخابية على الطلبة.

ــات    بدأت الهتافات واالهازيج االنتخابية باكرا في كلية الدراس
التجارية- بنني تزامنا مع بدء عملية التصويت.

  لوحظ الردود املتبادلة بني انصار قائمة املستقبل الطالبي 

والقائمة املستقلة امام جلان االقتراع.
  اهتمام واضح من قبل بعض القوائم بالطلبة من خالل استقبال 

الطالب من اماكن توقف السيارات الى جلان االقتراع.
  حتى حلظة اقفال صناديق االقتراع في متام الساعة الرابعة 
واالهازيـــج والهتافات لم تتوقف نهائيا من انصار القوائم بــ 

«التجاري» بنني وابرزهم املستقبل الطالبي.
  لوحظ التنظيم الكبير الذي بذلته عمادة النشاط والرعاية الطالبية 

لالعداد لعملية االقتراع اليوم.
  وفرت عمادة النشاط والرعاية الطالبية ٦ اجهزة للتصويت 

في كل جلنة انتخابية.
ــابقة  ــت زيادة اللجان االنتخابية لهذا العام عن االعوام الس   مت

الى ١٨ جلنة انتخابية.
  لوحـــظ تواجد البنوك التجارية بكثرة واســـتغالل اليوم 

واقبال الطلبة للترويج ملنتجاتها.
  كانت هناك حوارات من قبل املستقبل الطالبي واملستقلة وذكر 

الجنازات القائمتني.
  وصل عدد املقترعني في جلنة ٣ حتى اغالق باب التصويت 

الى ٣٦٥ مقترعا من اصل ٩٨٦.
  عدد املقترعني في كلية التربية االساسية - بنات اجماال ١٣٠٠.

  حرصت ادارة الهيئة على توفير مواد التعقيم والكمامات 
بكميات كبيرة في جميع مقرات التصويت وذلك كإجراء احترازي 

للوقاية من انتشار انفلونزا اخلنازير.

والكمامات الواقية والتنظيم داخل 
قاعات التصويت.

  قول وفعل

  بدأت قائمة املستقبل الطالبي 
بترديد كلمة قول وفعل عند انتظار 
أي طالـــب دخوله لقاعة االقتراع 
للداللة على شعارهم لهذا العام، 
واشارة للطلبة للتصويت للقائمة، 
والتقينا منسق القائمة في كلية 
الدراسات التجارية هيثم اخلالدي 
الذي اكد ان مقاعد الهيئة االدارية 
ســـتعود لالحتاد قبل الســـاعة 
التاسعة مساء لتثبت اننا االحق 
بالفوز عن ســـوانا مـــن القوائم 
املنافسة، مستغربا من اندماج ثالث 
قوائم في قائمة واحدة لالطاحة 
بقائمة املستقبل الطالبي، مشيرا 
الى ان هذا االندماج يعد مصدر فخر 
للمستقبل الطالبي، خاصة العاملني 
في كلية الدراسات التجارية معقل 
املســـتقبل الطالبي، كون اندماج 
القوائم يدل علـــى قوة ورصانة 
منهج وطريق املستقبل لالفضل 
دائما، الذي تعودت عليه قواعدنا 
االنتخابية ومؤيدونا واملنتسبون 

اجلدد.
  من جهته، قال عميد النشــــاط 
والرعاية الطالبية د.احمد الفيلكاوي 
خــــالل تواجــــده في جلــــان كلية 
الدراسات التجارية ـ بنني انه اخذ 
جولة على جلان التربية األساسية 
وكلية الدراســــات التجارية وقدر 
الدور الذي قام به اعضاء اللجان 
االنتخابية من تنظيم ممتاز جدا 
وسهولة لم يسبق لها مثيل، خاصة 
ان التجربة اجلديدة التي تعيشها 
الهيئة هــــذا اليــــوم وهي جتربة 
التصويت اإللكتروني محط انظار 
العديد من جهات الدولة املختلفة 
سواء احلكومية أو األهلية وانتظار 
نتائج جناحها لتطبق في الكويت 

ككل.

  انعدام االخطاء

  وعن االخطاء بهــــذا البرنامج 
قال د.الفيلــــكاوي ان ما مييز هذا 
البرنامج هو انعدام االخطاء بعملية 
التصويت نهائيا وال توجد هناك 
أوراق باطلــــة ما عدا االوراق التي 
قام بطباعتها الطالب خالية السباب 
شخصية متعلقة به هذا باملرحلة 
األولى وســــتظهر نتائج املرحلة 

الثانية بعد عملية الفرز.
  بدأنا جولتنــــا بلجنة ٢ بكلية 
الدراســــات التجارية بنني والتي 
يرأســــها خالد الكندري الذي قال 
ان الذيــــن يحق لهم االقتراع بهذه 

الفــــرز النهائي في مقــــر اللجنة 
الرئيسية في كلية العلوم الصحية 
مبنطقة الروضة، واشــــار الى ان 
عملية الفرز ستتم بصورة آلية من 
خالل برنامج التصويت االلكتروني 
الذي مت استحداثه وتطبيقه الول 
مرة في انتخابات طلبة التطبيقي 
وروعي فيه الدقة والســــرعة في 

نفس الوقت.

  منافسة على أشدها

  في كلية الدراســــات التجارية 
ـ بنني كانت املنافسة على أشدها 
بــــني قائمتي املســــتقبل الطالبي 
املتربعة على قيادة دفة االحتاد منذ 
العام النقابي ٢٠٠٢/٢٠٠١ والقائمة 
املستقلة التي فازت باالحتاد لعام 
نقابي واحد فقط في ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 
وكان عاملو املستقبل الطالبي االكثر 
تواجدا منذ ساعات الصباح االولى 
وانتشارهم واضح في كل الكلية 

ومداخلها ومخارجها.
  متيــــزت انتخابــــات احتــــاد 
التطبيقــــي لهذا العــــام بالتنظيم 
الرائع جدا من قبل عمادة النشاط 
والرعاية الطالبية، وكذلك كونها 
اختلفت عن االنتخابات الســــابقة 
باســــتخدام تقنيــــة التصويــــت 
االلكتروني مما جعلها محط انظار 
جميع اجلهات النقابية والطالبية، 
وكذلك النتخابات مجلســــي االمة 
والبلدي والترقب من هذه اجلهات 
لنتيجة التجربة االولى التي اختص 
بها العاملون في عمادة النشــــاط 
والرعايــــة الطالبية، وكذلك مركز 
املعلومات بالهيئة وقسم احلاسب 
اآللي بكلية الدراسات التجارية الذين 
بذلوا مجهودا يستحق الثناء عليه 
من خالل تصميم وتدشني مشروع 
التصويت االلكتروني في انتخابات 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مدعما هذا التدشني ببرامج توعوية 
من خالل النــــدوات واحملاضرات، 
وكذلك توزيع سي دي يشرح عملية 
التصويت على طلبة وطالبات الهيئة 
منذ الفصل الصيفي املاضي،  وكذلك 
شرح العملية االنتخابية على موقع 
الهيئة باالنترنت، باالضافة لتوافر 
القيد والرقم املتسلسل للطالب على 
موقع الهيئة لتنظيم عملية االقتراع 
والتقليل من االزدحام خارج قاعات 
التصويت، مما يساهم في زيادة 
نســــبة التصويت لهذا العام عن 
االعوام السابقة وبصورة كبيرة 
جدا ستذهل اجلميع. واجلدير بالذكر 
استعدادات عمادة النشاط ملواجه 
انفلونــــزا اخلنازير فــــي العملية 
االنتخابية من خالل توفير املعقمات 

 اعلنت نتائج انتخابات االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وسط 
ذهول اصاب محبي ومناصري قائمة 
املستقبل الطالبي نتيجة تراجع رقم 
القائمة التي تربعت هذا العام على 
عرش االحتاد للعام الثامن من عمر 
االحتاد الذي يبلغ العشر سنوات الى 
٣٠٤٥ بفارق ٦٧٧ عن القائمة الثانية 
وهي املستقلة التي اندمج فيها ثالث 
قوائم اخرى وهي «ابناء الدستور 
والتغيير واملستقلة» وحصلت على 
٢٣٦٨ وجاءت الوحدة االسالمية في 
املرتبة الثالثة بـ ٣٨٣ تليها الوسط 

الدميوقراطي بـ ٩٨ صوتا.
  وارجع املنســــق العام لقائمة 
املســــتقبل الطالبي علي  املطيري 
اسباب تراجع القائمة لعدة اسباب 
منها انفلونزا اخلنازير وقلة املشاركة 
الطالبية في االنتخابات لهذا العام 
وكذلك اندماج ثالث قوائم في قائمة 
واحدة ضد املستقبل الطالبي، منتقدا 
تكريس القبلية باملستقلة نتيجة 
تواجد اربع قبائل بها واستغاللها 
للبعد القبلي في االنتخابات احلالية 
مما اثار الكثير من االستياء لدى 

طلبة وطالبات الهيئة.

  متابعة إدارية

الهيئة العامة  ادارة    وكعــــادة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
كل انتخابات طالبية حرصت ادارة 
الهيئة ممثلة في عمادة النشــــاط 
والرعاية الطالبيــــة على متابعة 
ســــير االنتخابات في كل اللجان 
ومقــــرات التصويت املوزعة على 
كليات ومعاهد الهيئة، وقد التقت 
«األنباء» مبساعد العميد للشؤون 
الطالبيــــة د.فهــــاد العجمي خالل 
قيامه بجولــــة تفقدية على جلان 
التصويت، فاكد د.العجمي حرص 
ادارة الهيئة على توفير كل متطلبات 
جناح العملية الدميوقراطية، مشيدا 
بالتزام الطالب والطالبات باحلضور 
واحترام النظم واللوائح املنظمة، 
كما اكد التزام ادارة الهيئة بتوفير 
اقصى درجات النزاهة واحليادية في 
هذه العملية االنتخابية، مشيرا الى 
ان ادارة الهيئة تضع في اعتبارها 
مــــا حتمله هــــذه العملية من قيم 
دميوقراطية تتيح للطلبة فرصة 
ممارسة االنتخابات وخوض التجربة 
االنتخابية في اجواء تنافسية اخوية 
جميلة تؤهلهم بال شك للتعود على 
اجواء الدميوقراطية التي تتمتع بها 
الكويت في مختلف مؤسســــاتها، 
واضاف د.فهاد العجمي ان عملية 
التصويت استمرت حتى الساعة 
 البقية ص١١ الرابعة عصرا حيث ستتم عملية 




