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ل هيئته اإلدارية: الكندري رئيسًا والعجمي والمطيري نائبين اتحاد »التطبيقي« شكَّ
العجمي: 7071 ناخباً شاركوا في االنتخابات مع تطبيق التصويت والفرز اإللكتروني للمرة األولى

عضوات االحتاد اعضاء احتاد التطبيقي في لقطة تذكارية

د.فهاد العجمي

ممثلو بنك اخلليج ورئيس االحتاد السابق عبدالعزيز املطيري

في االماكن املخصصة، باالضافة 
الى توزيع مطويات تشرح كيفية 
التصويت، وتركيب 160  عملية 
جه���از كمبيوتر وطابعة موزعة 
عل���ى اللجان وتوفي���ر 30 فنيا 
متخصصا لتذليل ومعاجلة أي 
مش���اكل او اعطال الكترونية قد 
تؤثر في اس���تقرار النظام خالل 
ه���ذه العملي���ة االنتخابية، وقد 
اشرف على هذه العملية اكثر من 
170 موظف���ا وموظفة من الهيئة 
الدارة هذه االنتخابات، وفي اخلتام 
متن���ى د.العجمي جلميع الطلبة 
التوفيق في حياتهم الدراس���ية 
ومهنئا أعضاء االحتاد اجلدد ان 
ميثلوا زمالءهم خير متثيل، وتقدم 
بالشكر لالحتاد السابق على حسن 
ادائه ومتثيله لزمالئه خالل العام 

الدراسي املاضي.

االلكتروني جاءت النتائج بفوز 
قائمة املستقبل الطالبي بانتخابات 
احتاد طلبة الهيئة، والذي شارك 
فيها 7071 ناخبا منها 379 ورقة 
كانت فارغة ولو قارنا هذه التجربة 
بالتجرب���ة اليدوي���ة لوجدنا ان 
االوراق الباطلة في السنة املاضية 
بلغت 360 مقارنة بالنظام اجلديد 
الذي يس���تخدم الول مرة خالل 
الدقة  العملية االنتخابية وبهذه 
خالل هذه الفترة القياسية وهو 
ام���ر يثني عليه جميع رؤس���اء 
اللجان باالضاف���ة الى كثير من 
الطلبة، اجلدير بالذكر ان عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية قامت 
بالتعاون مع مرك���ز املعلومات 
واحلاسب اآللي بوضع تعليمات 
ارش���ادية على اق���راص مدمجة 
وعرضها بواسطة شاشات العرض 

ودق���ة البرنامج ال���ذي تطابقت 
نتائجه بعدد االوراق املوجودة 
بالصناديق وكذلك عدد االصوات 
لكل قائمة ومرشح، وقال العجمي 
ان برنامج التصويت االلكتروني 
قد تبناه مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
د.يعق���وب الرفاعي بعد عرضه 
عليه واقتناعه، وبتوجيهات من 
عميد النشاط والرعاية الطالبية 
د.احمد الفيل���كاوي الذين اكدوا 
بدورهم أكثر من مرة أال يشوب 
البرنامج اي ش���ائبة لصعوبة 
تصحي���ح اخلطأ ف���ي حالة كان 
هناك خلل فني بالبرنامج والذي 
خضع لعدة مراحل وجتارب عديدة 
البدء في تطبيقه، واوضح  قبل 
العجمي انه بعد فرز الصناديق 
التجربة األولى للتصويت  عبر 

اآللي وعدد من اعضاء االقس���ام 
بالهيئة،  االكادميي���ة املختلف���ة 
واوض���ح العجمي ان���ه في يوم 
االنتخابات مت تش���غيل برنامج 
التصويت االلكتروني في الساعة 
9 صباحا في جميع اللجان التي 
شهدت توافد الطالب والطالبات 
الذي���ن يرغبون ف���ي التصويت 
الختيار ممثليهم في احتاد الطلبة، 
واثبت البرنامج جناحه وكفاءته 
بع���د ان مت فرز الصناديق خالل 
5 دقائ���ق فقط بعد اغالق جميع 
الصناديق وتسلمها من كل اللجان، 
فكانت النتائج جاهزة ومعلومة 
لدينا قبل اعالن النتائج بش���كل 
رسمي لكننا حبذنا اختيار عينة 
عش���وائية الحد الصناديق ومت 
القوائم  فرزه يدويا على ممثلي 
الطالبية حتى نثبت مدى كفاءة 

جاء في اليوم الثاني لتولي الهيئة 
االدارية اجلديدة مقاعد االحتاد، 
ووعد اجلموع الطالبية بتحقيق 
مزيد من االجنازات وتذليل جميع 

العقبات التي تواجه الطالبات.
م���ن جانب���ه اع���رب العميد 
املس���اعد للتوجيه الطالبي في 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
العجمي عن  والتدريب د.فه���اد 
سعادته مبناسبة جناح تطبيق 
التصويت االلكتروني في انتخابات 
احتاد طلبة الهيئة واعتبره مفخرة 
للهيئة كون البرنامج جاء ثمرة 
جهد استمر ملدة 6 أشهر من االعداد 
والتصميم عبر كف���اءات فريق 
متكامل من أبناء الهيئة ممثلة في 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
ومرك���ز املعلومات واحلاس���ب 

التقى ظهرا عميدة  انه  الكندري 
كلية التربية االساسية د.بهيجة 
البهبهاني اثر ورود شكوى لالحتاد 
بوجود عدد من الطالبات لم يتمكن 
من تسجيل موادهم، مشيرا الى ان 
يوم امس كان آخر يوم لتسجيل 
املواد مما تس���بب في اس���تياء 
الطالبات واعتصامهن  كثير من 

بالكلية.
واوضح الكندري ان االحتاد، 
وبفضل من اهلل، قد التقى عميدة 
الكلية التي تفهمت مدى خطورة 
املشكلة على الطالبات اخلريجات 
وخاصة الالتي لهن مواد مسبقة 
ومت االتفاق مع عمادة الكلية على 
متديد فترة التسجيل حتى اليوم 
12 ظهرا مبكاتب التسجيل فقط 

دون الدخول على االنترنت.
وقال الكندري ان هذا االجناز 

ما يصب منها في مصلحة الطلبة 
ويخدم مسيرتهم الدراسية.

من جهتها افادت نائب الرئيس 
لشؤون الطالبات بالهيئة االدارية 
اجلدي���دة ضحى احلم���ادي بأن 
الطالبات جاء  توزيع مناص���ب 
بتولي سارة مؤنس العنزي امني 
السر املساعد، امل طالل االسلمي 
لرئاسة اللجنة الطالبية، فاطمة 
عبداللطيف احلملي لرئاسة اللجنة 
الرشيدي  الثقافية، بدور ناصر 
اللجن���ة االجتماعية،  لرئاس���ة 
مرمي محمود الفيلكاوي لرئاسة 
جلنة املس���تجدات، وجاءت هبة 
عبدالعزيز الكوس لرئاسة اللجنة 

االعالمية.
واعلن رئي���س االحتاد العام 
لطلبة ومتدرب���ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وليد 

محمد هالل الخالدي ـ محمد المجر
اعلن امني س���ر االحتاد العام 
لطلبة ومتدرب���ي الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
خالد العماوي ان الهيئة االدارية 
لالحتاد قد اجتمعت ومت توزيع 
الكندري  املناصب بتزكية وليد 
رئيسا للهيئة االدارية، وعبداهلل 
العجمي نائبا للرئيس لشؤون 
الكليات، س���عود املطيري نائبا 
للرئيس لشؤون املعاهد، سالم 
عادل السويلم امينا للصندوق، 
خالد العماوي المانة السر، عبداهلل 
الزيد رئيسا للجنة الطالبية، حزام 
الدوسري رئيسا للجنة البرامج 
الهاجري  واالنش���طة، فيص���ل 
رئيس���ا للجنة العالقات العامة 
واالعالم واللجنة الثقافية، بجاد 
النقابية  العتيبي رئيسا للجنة 
الرفاعي  واالجتماعية، رفاع���ي 
رئيس���ا للجن���ة الرياضية، زيد 
العيناتي رئيسا للجنة الدينية، 
ومحمد العن���زي مديرا تنفيذيا 

ملكتب االحتاد.
ودعا العماوي زمالءه الطلبة 
للتعاون مع االحتاد من خالل تقدمي 
مقترحاتهم ومطالبهم وسيقوم 
االحتاد بدوره بدراستها وتبني 

طالبات »األساسية«: نعاني من قلة الشعب الدراسية
سعود  المطيري

نظم عدد كبير من طالبات كلية 
التربية االساس���ية بنات بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الطالب���ات  اعتصام���ا مبش���اركة 
املس���تجدات ومن هن على وش���ك 
التخرج وقدمت الطالبات املعتصمات 
احتجاجا على قلة الشعب الدراسية 
املتوافرة للتس���جيل واشتكني الى 
إدارة الكلية من انهن لم يحصلن اال 
على 12-13 وحدة وهذا ال يؤهلهن 

للتخرج بالصورة الصحيحة.
القائمة  بدورها اكدت منس���قة 
التربية االساسية  املستقلة بكلية 
الهاجري ان هذا االعتصام  اشواق 
م���ا هو إال حق طالبي ومبا اننا في 
الدميوقراطية فيحق  دولة تنتهج 
للطلب���ة واملواطن���ني واملقيمني ان 
يعبروا عن آرائهم بحرية. واشارت 
الهاجري الى ان االعتصام مت بطريقة 
سلمية وما هو اال احد صنوف العمل 

الدميوقراطي بدولة يحكمها النظام 
الدميوقراطي، ولكن من املؤس���ف 
ان ن���رى اقصاء الوج���ود الطالبي 
عن طريق منع وس���ائل االحتجاج 

السلمي.
ووجهت رسالة إلى إدارة الكلية 
باحت���رام ارادة الطالبات من خالل 
التعبير السلمي عن اوضاعهن فال 
يجوز ان تؤخذ الالفتات عنوة من 
يد الطالب���ات واخراجهن من حرم 
الكلية. واشارت: رغم ان املظاهرات 
كانت سلمية واتهمنا بتنظيمنا ذلك 
االعتصام على الرغم من اننا اصال لم 
نعلم به إال ان املستقلة قائمة طالبية 
تهمها مصلحة الطلبة تدعم مطالب 
الطالبات وتطالب بتحقيق مطالبهن 
العادلة واملش���روعة. وعلى عكس 
احدى القوائم التي تتغنى باجنازات 
االحتاد بتوفيره احتياجات دارسي 
الهيئة والتي لطاملا سمعنا بها ولم 

نر اي دور لها.

»الخليج« رعى »الهيئة« خالل االنتخابات
رعى بنك اخلليج مؤخرا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالل 

االنتخابات الطالبية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت.
وتنظم الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب االنش���طة الطالبية 
املختلفة على مدار العام، وقد قامت الهيئة خالل العام الدراسي 2009 / 2010 
بقبول 11 الف طالب وطالبة لاللتحاق مبختلف الكليات واملعاهد بهدف تطوير 

مهاراتهم وتعزيز تعليمهم.
وشهدت هذه االنشطة اقباال كبيرا من الطالب املتواجدين لالدالء بأصواتهم 
النتخاب اعضاء احتاد الطلبة اجلدد، وفيما يتعلق بقضايا التنمية البشرية 
قال مدير عام املوارد البشرية في بنك اخلليج سرور السامرائي: يعتبر التعليم 
والتدريب من العناصر االساسية للتنمية في الكويت، وبالتالي فإن القطاع 
اخلاص مسؤول اجتماعيا عن مساعدة القطاع العام واملؤسسات مثل الهيئة 

العامة لتطوير الطلبة الى اقصى حد.
هذا وحرص بنك اخلليج خالل هذه املناسبة على عرض حساب Red على 
الطالب، وهو حساب صمم خصيصا للذين تتراوح اعمارهم بني 18 و24 عاما، 
ومن اهم مميزات احلساب انه ال حاجة اليداع اي مبلغ لفتح احلساب واالعفاء 
من رسوم احلد االدنى على الرصيد، باالضافة الى اخلدمات املصرفية املجانية 
عب���ر االنترنت والهدايا الترحيبية عند فتح احلس���اب وجميع اخلصومات 
احلصري���ة في احملالت املختلف���ة واملطاعم واالس���تقاللية دون احلاجة الى 
توقيع ولي االمر، كما قدم بنك اخلليج عرضا خاصا لعمالئه من Digits متجر 
الكترون���ي متخصص في بيع اجهزة آي بود واجه���زة الكمبيوتر احملمولة 

واملكتبية وكذلك كماليات آلبل.

جانب من املهرجان اخلطابي ألنصار املعتدلة

محمد المجر
قدم امني س���ر جمعية القانون بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت مهنا متعب الزعبوط استقالته 
من امانة س���ر جمعية القانون بع���د عام نقابي 
كامل، موضحا اسباب االستقالة في بيان اصدره 

صباح امس.
وقال مهنا الزعبوط في البيان انه وبناء على 
البيان الصادر من قائمة املتحدون والذي اتهمت 

فيه زميال ومست باستقامته وخلقه وابراء لذمتي 
امام اهلل وامام طلبة وطالبات كلية احلقوق اشهد 
بأن ما ورد بالبيان في حق الزميل ما هو اال محض 
افتراء من قب���ل قائمة املتحدون في حق الزميل، 
مرجعا االسباب الى دوافع انتخابية رخيصة ما 
كان يجب ان تصل الى حد املساس بسمعة الزمالء 
اآلخرين. واضاف مهنا الزعبوط ان زميله كان مثال 

لالستقامة وطيب االخالق فعال وقوال.

لجنة خاصة لخدمة المجتمع 
في »التربية األساسية«

محمد هالل الخالدي
أصدرت عميدة كلية التربية األساسية )بالتكليف( 
د.بهيج���ة بهبهاني قرارا بتش���كيل جلنة خاصة 
خلدمة املجتمع وذلك انطالقا من اهمية رس���الة 
الكلية في خدمة املجتمع الكويتي وتنميته، ترأس 
اللجنة عميدة الكلية د.بهيجة بهبهاني وتضم في 

عضويتها:
د.بهيجة إس���ماعيل بهبهان���ي نائبا للرئيس، 
وعضوية كل من: د.سليمان الفيلكاوي، د.عبداملرضي 
عطوة، د.غنام الغنام، د.منى علي بوعاصي، د.أحالم 

الشريدة، أ.سعود العنزي، وأ.وصال الزامل.
 وجمال الدندن سكرتيرا للجنة.

ومهام اللجنة هي:
1 � تفعيل رس���الة الكلية ف���ي خدمة املجتمع 
وتنميته، من خالل تقدمي خدمات مجتمعية متميزة 
علمي���ة وتربوية وثقافية، ألن أهم اهداف البحث 
العلمي التنمية الشاملة للمجتمع علميا واقتصاديا 

وثقافيا وروحيا واجتماعيا وسياسيا.
2 � االس���هام في التنمية احلضارية الش���املة 
للمجتمع، وذلك بإقامة انش���طة علمية وثقافية 
وتربوية، وإجراء دراسات علمية في إطار اخلدمة 
العامة، تتجلى في اس���داء النصيح���ة، وتوفير 
املعلومات، وتقدمي املعونة الفنية املطلوبة، وإجراء 

البحوث إليجاد حلول للمشكالت.
وعقد مؤمترات وندوات ولقاءات، وتنظيم برامج 
تدريب وتعليم متنوعة للكبار وغيرهم من املوظفني 
والعاملني باخلدمات االجتماعية ومختلف الهيئات 
الفنية ورجال األعمال، مما متليه حاجة املجتمع، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات واملؤسسات 

وجمعيات النفع العام.
3 � اب���راز الدور اإلنس���اني والتربوي العلمي 
والثقاف���ي واالجتماعي للكلية في خدمة املجتمع 
وتنميته بكل اطيافه وش���رائحه، وذلك من خالل 

احلفاظ على املثل العليا فيه.
وتعزيز القيم الفضلى، ونشر مبادئ التسامح 
واحملبة والوس���طية والس���الم واحت���رام اآلخر 

وقبوله.

الهاملي: »المعتدلة« ستكتسح صناديق »العلوم اإلدارية« 

استقالة أمين سر جمعية القانون بكلية الحقوق

خالل مهرجان خطابي نظمته أمس

محمد المجر
اس���تنكر منسق القائمة املعتدلة بكلية العلوم 
االدارية في جامعة الكويت عبدالرحمن الهاملي ما 
وصف به املنسق العام السابق للقائمة املستقلة 
القائمة االئتالفية، حيث وصفهم بأنهم »ال ينتمون 
الى الكويت«، مؤكدا على »متسك االئتالفية وانصارها 
وعامليها بالوطنية، انه ال يزايد احد على وطنيتنا«. 
واضاف الهاملي انهم كويتيون ابا عن جد ويعرفون 

كيف يدافعون عن الكويت. جاء ذلك خالل املهرجان 
اخلطاب���ي الذي اقامته القائم���ة املعتدلة في كلية 
العلوم االدارية صباح امس امام الكلية وحضره 
حشد من الطالب والطالبات، متسائال: هل القائمة 
املس���تقلة هي من توزع الصكوك الوطنية وتقوم 
بتجنيس من تريد؟ ووعد الهاملي املستقلة وجميع 
منافس���يه ان املعتدلة ستكتسح صناديق العلوم 

االدارية بإذن اهلل.

د.طاهر الصحاف وجوردن هوملز عقب توقيع االتفاقية
سعود المطيري

وّقع مكتب االستشارات والتطوير 
املهني بكلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت اتفاقية تعاون مش���ترك مع 
اجلمعية االميركية ملهندسي التكييف 
والتبريد »اش���ري« وقد مثل جامعة 
الكويت ف���ي توقيع ه���ذه االتفاقية 
عميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر 
العميد املس���اعد  الصحاف بحضور 
لالستشارات والتطوير املهني بكلية 
الهندسة د.آدم املال ورئيس اجلمعية 
االميركية األم جوردن هوملز ورئيس 
اجلمعية االميركية ملهندسي التبريد 
والتكيي���ف – فرع الكوي���ت د.عماد 
خورشيد، وقد عقد االجتماع في فندق 
موفنبيك الب���دع على هامش املؤمتر 
السنوي للمنظمة االميركية ملهندسي 

التبريد والتكييف � فرع الكويت.

وتتضمن ه���ذه االتفاقية تعاونا 
مشتركا بني جامعة الكويت ومنظمة 
اشري من اجل حتديث معايير توفير 
الطاقة في املباني العالية واملتوسطة 
مما يتالءم مع بيئة الكويت املختلفة 
متاما عن البيئة االميركية، كما تنص 
االتفاقية على توفير الدورات التدريبية 
الالزمة ملهندسي التكييف والتبريد في 
الدورات حتت  الكويت، وستتم هذه 
اشراف مكتب االستشارات والتطوير 
املهني بكلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكوي���ت مع فرع »اش���ري« الكويت 
بالتعاون مع »اشري« األم حيث ستزود 
املكتب باحملاضرين ومواد التدريب. 
وتأتي هذه االتفاقية في وقت تسعى 
فيه وزارة الكهرباء واملاء الى البحث 
عن افضل الوسائل احلديثة من أجل 
توفير الطاقة في املباني والتي تستهلك 

فيه اكثر من 60% من الطاقة املنتجة في 
الكويت للتبريد والتكييف، وسيكون 
تطبيق معايير 90.1 و90.2 في الكويت 
هو احد اهداف الوزارة من اجل الوصول 

الى تلك االهداف.
وفي ه���ذا الصدد اع���رب رئيس 
اجلمعية االميركية ملهندسي التبريد 
والتكيي���ف – فرع الكوي���ت د.عماد 
خورش���يد عن بالغ سروره بتوقيع 
هذه االتفاقية مل���ا يعود بالنفع على 
الكويت م���ن ناحية توفي���ر الطاقة 
باملباني باس���تخدام احدث املعايير 
العاملية. وقال د.خورشيد ان جامعة 
الكويت بتوقيعها هذه االتفاقية تعتبر 
اول جامعة توق���ع هذه االتفاقية في 
اخلليج ومنطقة الشرق االوسط مما 
سيجعل الكويت رائدة في تطبيقات 

توفير الطاقة في املباني.

اتفاقية تعاون بين مكتب االستشارات في »الهندسة« 
والجمعية األميركية لمهندسي التكييف والتبريد

خورشيد: تطبيقها سيجعل الكويت رائدة في تطبيقات توفير الطاقة في المباني


