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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
أكد منسق قائمة المستقلة في 
كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت عبـــداهلل اإلبراهيم لـ 
»األنباء« ان القائمة المستقلة 
قامت بالعديد من االنجازات التي 
كانت من أهم المطالب لدى طالب 
وطالبات الكلية خالل االعوام 
الشـــعب  الماضية كمشـــكلة 
المغلقة ومشـــكلة التخصص 
التي قدمنا  المواقف  ومشكلة 
لها مخططـــــا لبنــاء مواقف 
للسيارات فهي أول من سعى 
المشكلة  وسيسعى لحل هذه 

األزلية التي يعاني منها طلبة الهندسة.
وبين ان شـــعارهم في هذا العام »ترقبوهـــا 2009« ألن هذا 
الشعار يعبر عن مدى المفاجأة التي قدمتها القائمة على المستوى 
االكاديمي من االنجازات والتوعد بتقديم مفاجأة من العيار الثقيل 

على مستوى االنتخابات في الكلية.
وبين اإلبراهيم ان جمعية الهندسة والبترول لم ترض طموحات 
طالـــب كلية الهندســـة والبترول ولم تقدم أي شـــيء يذكر من 
االنجازات خـــالل العام المنصرم واقتصـــر عملها على الجانب 

الترفيهي فقط.

اكد رئيس اللجنة االعالمية في 
اللجنة العليا لالنتخابات بجامعة 
الكويت فيصل مقصيد ان تعميم 
العلمية  انتخابــــات اجلمعيــــات 
والروابط الطالبية بجامعة الكويت 
قد استعرض الشــــروط الواجب 
توافرها للترشح لعضوية الهيئة 
االدارية وفقا لنص الئحة النظام 
االساسي للجمعيات العلمية التي 
تؤكد على ضرورة ان يكون الطالب 
قد اجتاز 24 وحدة دراســــية على 
االقل، اما بالنسبة لطلبة الكليات 
نظام السنوات فيشترط ان يكون 
الطالب قد اجتاز السنة الدراسية 

االولــــى على االقل. هذا باالضافة الــــى اال يقل معدله العام عن 2.33 من 
سلم النقاط االربع، اما بالنسبة لطلبة الكليات نظام السنوات فيشترط 

حصول الطالب على معدل عام ال يقل عن 75% في النظام املئوي.
كذلك يشترط اال يكون متوقعا تخرجه في نهاية الفصل الدراسي االول 
للعام اجلامعي 2009 ـ 2010 كما يحظر الترشيح بالنسبة للطالب الذي 
مت وقف قيده لعقوبة تأديبية او صدر بحقه جزاء تأديبي باحلرمان من 
الترشــــح للجمعيات العلمية، او اذا مت وقف قيده بناء على طلبه الكثر 
من فصل دراســــي. واوضح مقصيد انه سيتم اعتماد اسم املرشح وفقا 

لبطاقته اجلامعية ولن يعتد بخالف ذلك في ورقة االقتراع.

أعلن فيصل مقصيد رئيس اللجنة االعالمية باللجنة 
العليا لالنتخابات بجامعة الكويت عن فتح باب الترشيح 
للجمعية التربوية وجمعية العلوم يوم االحد املوافق 

2009/10/11 وملدة خمسة ايام دراسية.
على ان تكون املواعيد كاآلتي: آخر موعد لتقدمي اوراق 
الترشـــيح اخلميس 15 اجلاري، آخر موعد لالنسحاب 
من الترشـــيح االحد 18 اجلاري، موعد انعقاد اجلمعية 

العمومية االثنني 19 اجلاري، موعد انعقاد االنتخابات 
الثالثاء 20 اجلاري. واكد مقصيد على ضرورة مراجعة 
وتقيد القوائم الطالبية التي تخوض انتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية باللوائح اجلامعية ولوائح 
عمادة شـــؤون الطلبة وتعميم االنتخابات ملعرفة آخر 
املستجدات على العملية االنتخابية، ومراجعة اللجنة العليا 

لالنتخابات في حالة االستفسار عن االنتخابات.

انتخابات »التربوية« و»العلوم« 20 الجاري

تلقي التهاني بالفوز

فرحة الفوز احتفال أنصار »املستقبل الطالبي«

رفع العقال تعبيرا عن الفرحة أنصار »املستقبل الطالبي« يهنئون الكندري بالفوز

)محمد ماهر(عمار الكندري يحيي أنصار »االئتالفية« عقب الفوز

)أحمد باكير(وليد الكندري على األعناق عقب الفوز

د.عبدالرضا أسيري خالل لقائه السفير األسترالي

أسيري بحث مع السفير األسترالي
التعاون األكاديمي وتبادل األساتذة والباحثين

استقبل عميد كلية العلوم االجتماعية 
فــــي جامعــــة الكويــــت د.عبدالرضــــا 
أسيري السفير األسترالي غلني مايلز 
برفقة مســــؤولة الشــــؤون السياسية 
العامــــة للســــفارة  والديبلوماســــية 

األسترالية سمر منصور.
ومت خــــالل اللقاء مناقشــــة ســــبل 
التعاون بــــني كلية العلوم االجتماعية 
في اجلامعة واملؤسســــات النظيرة لها 
في أســــتراليا من جامعات ومؤسسات 
بحثية، من حيث دراسة تفعيل التعاون 
األكادميــــي مع اجلامعات األســــترالية 
من خالل تبادل األســــاتذة واستقبال 
الباحثني األستراليني وكذلك استضافة 
طالب الدراسات العليا األستراليني في 
دراسات ميدانية، باالضافة الى اجراء 
ابحاث مشتركة حول املوضوعات التي 

تهم الكويت وأستراليا.
وفي اخلتام تطرق د.عبدالرضا أسيري 
الى بحث العالقات الكويتيةـ  األسترالية 

في اجلوانب البحثية والعلمية.

منسق »المستقلة« في »الهندسة«:
شعارنا »ترقبوها 2009« لالنتخابات

مقصيد حدد الشروط الواجب
توافرها للترشح للهيئة اإلدارية

عبداهلل اإلبراهيم فيصل مقصيد

قدّم الشكر لكل من شارك في العرس الديموقراطي »المستقبل الطالبي« شكرت الجموع الطالبية على منحها الثقة للعام الثامن

رئيس اتحاد الجامعة: نجحنا في كسر حاجز
الـ 6000 صوت ونعد بمزيد من اإلنجازات

رئيس اتحاد »التطبيقي«: سنضع برنامجًا واضحًا
لتحقيق العديد من المكتسبات الطالبية

الطالبية العاملة في التطبيقي لنبذ 
اخلالفات وتكريس جميع اجلهود 
لتقدمي كل ما يخدم احلركة الطالبية 
داخل أسوار الهيئة لنعكس بذلك 
الصورة املشرقة واملشرفة لتلك 

املؤسسة األكادميية.
وقال الكندري: مند يدنا باخلير 
جلميع القوائم التي لديها برامج 
او مشــــاريع او مقترحات تخدم 
اجلموع الطالبية، مؤكدا ان االحتاد 
لم يوجد وكذلك القوائم الطالبية 
اال خلدمة جموع الطلبة والدفاع 

عن قضاياهم ومشاكلهم.

لتقدمي افضل ما لديها وتكريس 
الوقــــت واجلهد من قبــــل الهيئة 
االدارية اجلديدة باالحتاد خلدمة 
زمالئهم الطلبة ملواصلة مسيرة 
املكانة  االجنازات واحلفاظ على 
التي أولتنــــا إياها جموع الطلبة 
والطالبات. واشــــار الكندري الى 
ان العام النقابي اجلديد سيشهد 
عمال جادا من قبل الهيئة االدارية 
اجلديــــدة كونها تضــــم طاقات 
وكفاءات نقابية متميزة لتكون على 
قدر املسؤولية وتكون عند حسن 
ظن زمالئهم، داعيا جميع القوائم 

والطالبات املشاركني في هذا العرس 
الدميوقراطي قد ملسوا مدى جدواها 
وما حققته تلك التجربة الرائدة 
من جناح من حيث التخفيف من 
حدة االزدحام امام جلان االقتراع  
وتوفير الوقت واجلهد على الطلبة. 
وتوجه الكندري بجزيل الشــــكر 
واالمتنان للجموع الطالبية التي 
اولت ثقتها الغالية لقائمة املستقبل 
الطالبي، معتبرا ان ثقة اجلموع 
الطالبية للقائمة عاما بعد عام تلقي 
القائمة  مبسؤوليات جسام على 
وجتعلها في ســــباق مــــع الزمن 

محمد المجر
تقدم املنســــق العــــام لقائمة 
الهيئة  فــــي  الطالبي  املســــتقبل 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
علي املطيري بالشكر الى اجلموع 
الطالبيــــة داخل اســــوار الهيئة 
على الثقة الغاليــــة التي اولوها 
لـ  للمستقبل الطالبي وحتقيقها 
3045 صوتا، معربا عن اعتذاره 
للجموع الطالبية املؤيدة واحملبة 
للقائمة على تراجع رقم القائمة 
املاضــــي، مرجعا ذلك  العام  عن 
لعدة اســــباب وهي التخوف من 
انفلونــــزا اخلنازيــــر واندماج 3 
قوائم ضد قائمة املستقبل الطالبي 
باالضافة الى التجربة حديثة العهد 
للتصويــــت االلكتروني ووجود 
اوراق عديدة باطلة كونها ال حتمل 
اي اختيار بســــبب عــــدم معرفة 
الطلبة املستجدين، خاصة بنظام 

التصويت االلكتروني.
إلى ذلك اكد الرئيس املنتخب 
العامة  الهيئة  الطلبة في  الحتاد 
للتعليم التطبيقي والتدريب وليد 
ملك الكندري ان العملية االنتخابية 
متت بكل شفافية ووضوح، مثمنا 
لعمادة النشاط والرعاية الطالبية 
جهودها لالرتقاء بالعمل النقابي 
الهيئة  الطالبي داخــــل اســــوار 
وســــعيها لزيادة نسبة املشاركة 
الطالبية في عملية االقتراع الختيار 
ممثلــــي الطلبة وذلــــك من خالل 
تطبيق نظــــام التصويت والفرز 
االلكتروني ألول مرة في خطوة 
جادة حتســــب الدارة الهيئة ككل 
وحتسب للهيئة االدارية السابقة 
لالحتاد، مشيرا الى ان جميع الطلبة 

اإلسالمي في جامعة الكويت.
العازمي كل اجلموع  ووعد 
الطالبيــــة بتحقيــــق املزيد من 
اإلجنازات األكادميية والتوعوية 
التوعية  مــــن خــــالل جلنــــة 
االجتماعية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت، شــــاكرا كل من 
شارك في إجناح عملية االنتخابات 

من منظمني وطلبة.

بأن االئتالفية ســــتحقق املزيد 
من االنتصــــارات في انتخابات 

اجلمعيات والروابط.
وبدوره شكر رئيس قائمة 
االحتاد اإلســــالمي في جامعة 
الكويت سامي العازمي الطلبة 
على ثقتهم الغالية التي أظهروها 
في صناديق االقتراع واحلصول 
التيار  على 6050 صوتا يدعم 

ان االنتخابات جاءت في فترة 
مفاجئــــة ولكنهم قاموا بجهود 
الرأس«  جبارة »شــــي يرفــــع 
كما شكر املنظمني في العملية 
االنتخابية التي ســــارت بشكل 
مرن ومن دون أي مشاكل تذكر، 
مقدما 6050 وردة شــــكر لكل 
من صوت لالئتالفية واالحتاد 
اإلسالمي، واعدا اجلموع الطالبية 

سعود المطيري
أعرب رئيس االحتاد الوطني 
ـ فرع اجلامعة  الكويت  لطلبة 
للعام النقابي 2010/2009 عمار 
الكنــــدري عن فرحتــــه بالفوز 
الكبيــــر الــــذي حققتــــه قائمة 
االئتالفية واالحتاد اإلســــالمي 
في سباق االنتخابات الطالبية 
على مستوى االحتاد وحصولهما 
على 6050 صوتا والذي وعد كل 
انصار القائمة بانه سيتحقق في 
هذا العام، وأكد الكندري ان نسبة 
احلضور واملشــــاركة من قبل 
اجلموع الطالبية كانت ممتازة 
للغاية، وهذا ان دل على شيء 
فإمنا يــــدل على الوعي النقابي 
وروح املشاركة في صنع القرار، 
مؤكــــدا ان املجتمع الطالبي في 
احلرم اجلامعي يتمتع باإلقبال 
علــــى اختيار مــــن ميثلهم في 

االحتاد.
وقال ان »االئتالفية« قائمة 
عريقــــة حترص علــــى وضع 
القضايا الطالبية امام عينها فهي 
كانت والتزال وستظل حريصة 
على خدمة اجلمــــوع الطالبية 
بتوفيــــر األجــــواء االكادميية 

املناسبة للدراسة.
وبني الكندري ان االرقام التي 
القوائم جيدة،  حققتها بقيــــة 
خصوصا القائمة املستقلة التي 

وصلت الى 4017 صوتا.
واضاف الكندري ان االحتاد 
الوطني امانة على أعناقهم واعدا 
اجلميــــع بتحقيــــق اإلجنازات 
واألنشــــطة التــــي تصــــب في 
مصلحة الطلبة، باالضافة الى 
ان االحتاد سيقوم بطرح وثيقة 
2015 وذلك في بداية عام 2010 

بإذن اهلل.
الكندري تصريحه  واختتم 
بتقدميه الشكر الى كل من شارك 
في إظهار العرس الدميوقراطي 
التــــي تعكس  بهــــذه الصورة 
حالــــة احلركــــة الطالبية التي 
ترفع الرأس، والشكر اخلالص 
الى عاملي وعامالت االئتالفية 
املبذول، خصوصا  على اجلهد 


