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د.بدر اخلضري

طالبة تدلي بصوتها

»المستقلة« حافظت على قيادتها لجمعية »طب األسنان«

آالء خليفة
في سابقة تعد االولى من نوعها 
بجامعة الكويت على مس���توى 
انتخابات اجلمعيات والروابط 
العلمية، بلغت نسبة التصويت 
الطلبة بانتخابات  في صندوق 
جمعية طلبة طب األسنان %100، 
الكلية وعددهم  حيث قام طلبة 
15 طالب���ا باالقتراع وانتهوا من 
التصويت قبل غلق باب التصويت 
بساعة حيث انتهوا من التصويت 

في متام الساعة 1 ظهرا.
وقد متكنت القائمة املستقلة 
م���ن االنتصار على منافس���تها 
أطباء املس���تقبل وفازت مبقاعد 
الهيئة االدارية جلمعية طلبة طب 
األسنان للعام النقابي 2010/2009، 
بفارق أصوات بلغ 60 صوتا، حيث 
حصلت املستقلة على 96 صوتا 
اما أطباء املستقبل فحصلت على 

36 صوتا.
الطلبة  وبالنظر لصن���دوق 
جند ان القائمة املستقلة حصلت 
على 12 صوتا اما أطباء املستقبل 
فحصلت على 3 أصوات فقط، وفي 
صندوق الطالبات متكنت القائمة 
املس���تقلة من احلصول على 84 
صوتا في حني حصلت قائمة أطباء 

املستقبل على 33 صوتا.
انتخابات جمعية  وش���هدت 
طب األسنان التي عقدت صباح 
امس تنافسا شريفا بني قائمتي 
أطباء املستقبل والقائمة املستقلة 
ونظرا الن عدد الطالبات يفوق 
الطلبة حي���ث بلغ عددهم  عدد 
146 استمر فتح باب التصويت 
في جلنة الطالب���ات حتى متام 
الساعة 2 ظهرا وهو موعد غلق 

الصناديق.
ومما الشك فيه ان انتخابات 
جمعية طلبة طب األسنان تتميز 
بأنها انتخابات هادئة وراقية وذلك 
لعدة أسباب أولها طبيعة دراسة 
طب األس���نان باالضافة الى قلة 
عدد الطالب ف���ي الكلية مقارنة 
بكليات جامعة الكويت األخرى، 
حيث يبلغ إجمالي عدد الطالب 
»طلب���ة وطالب���ات« بكلية طب 

األسنان 161.
وكان ج���و االنتخابات هادئا 
للغاية صباح امس في أروقة كلية 
طب األسنان حتى انه قد يبدو ملن 
يتواجد مببنى الكلية باجلابرية 
انه يوم دراسي عادي يخلو من 
اي انتخاب���ات طالبية، فلم جند 

احملمولة الوسيلة األكثر استخداما 
إلحضار الطلبة والطالبات سواء 
باالتصال بهم او بإرسال رسائل 

قصيرة.
وتعتبر القائمة املستقلة هي 
األوف���ر حظا في الف���وز مبقاعد 
الهيئة االدارية النتخابات جمعية 
طلب���ة طب األس���نان، وبالنظر 
النتخابات العام املاضي جند ان 
القائمة املستقلة حصلت على 84 
صوتا مقابل 31 صوتا فقط لقائمة 
أطباء املستقبل، اما في انتخابات 
عام 2008/2007 فقد فازت قائمة 
الوحدة الطبي���ة بالتزكية وفي 
ع���ام 2007/2006 فازت القائمة 
املستقلة ب� 69 صوتا مقابل 64 
صوتا لقائمة الوحدة الطبية اما 
في انتخاب���ات 2006/2005 فقد 

الالفتات والش���عارات املتعارف 
عليها ف���ي انتخابات اجلمعيات 
والروابط كما اننا لم نسمع من 
قريب او بعيد أي هتافات ألي من 

القائمتني املتنافستني.
وحركة سير الطلبة والطالبات 
داخل جلان االقتراع كانت هادئة 
جدا ومنظمة وتتميز بالبطء فلم 
نش���هد اي تكدس طالبي في اي 
وقت من أوق���ات االقتراع بل ان 
العملية االنتخابية كانت تسير 
بوتيرة بطيئة، ومن خارج جلان 
االقتراع كانت هن���اك حتركات 
نشيطة ومس���تمرة من اعضاء 
القائمتني لتش���جيع  وعضوات 
الطلب���ة على احلض���ور للجان 
واإلدالء بأصواتهم واملش���اركة 
الهواتف  في االنتخابات وكانت 

فازت قائمة الوح���دة الطبية ب� 
68 صوتا مقابل 62 صوتا.

الطالبات  ومن داخل جل���ان 
حتدثت ل� »األنباء« رئيسة جلنة 
االقتراع والفرز بكلية طب األسنان 
شريفة العجمي والتي أوضحت 
انه قد مت فتح صناديق االقتراع في 
جلنتي الطلبة والطالبات في متام 
الساعة 8 صباحا ووفقا للوائح 
وقوانني االنتخابات فإن عملية 
االقتراع تس���تمر 6 ساعات من 
بداية فت���ح الصناديق وبالتالي 
فإنه سيتم غلق صناديق االقتراع 
في متام الساعة 2 ظهرا وسيتم 
فرز األصوات مباش���رة وإعالن 

النتيجة.
وأشارت العجمي الى ان عدد 
طلبة الكلية 15 طالبا و146 طالبة 

وبالتالي فإن العدد االجمالي 161 
طالب وطالبة، مش���يرة الى ان 
117 طالبة قم���ن باالقتراع حتى 
الساعة 12.45 ظهرا وسيتم غلق 
باب االقتراع في متام الساعة 2 
ظهرا، وفي نفس الساعة اكتمل 

عدد تصويت الطلبة ال� 15.
ولفتت العجمي الى ان األجواء 
االنتخابات بكلية طب األس���نان 
تتمي���ز بالهدوء وذلك بس���بب 
انشغال الطالب بالدراسة وحضور 
املعامل واملختبرات، موضحة ان 
التصويت يكون من خالل الهوية 
اجلامعية ولم يت���م حرمان اي 
طالبة من التصويت ولم حتدث 
اي مش���اكل من اي نوع وقد مت 
املنتقبات  الطالبات  الكشف عن 

للتأكد من هوياتهن.
الش���كر  العجمي  ووجه���ت 
والتقدي���ر ال���ى ادارة كلية طب 
املدير  األسنان وخصت بالشكر 
اإلداري بالكلي���ة جواد الغريب 
ورئيس قسم اخلدمات واملتابعة 
عبداجلليل صفر جلهودهما في 
تنظيم العملية االنتخابات وأيضا 
ادارة األمن  الى  الشكر موصول 
والسالمة الذين بذلوا جهدا كبيرا 
طوال اليوم االنتخابي والى ادارة 
التغذية الذين وفروا البوفيهات 

في جلان الطلبة والطالبات.
الطلبة  ومن داخ���ل جل���ان 
ابراهيم  اللجن���ة  حتدث رئيس 
حبيب ش���كراهلل ال���ذي أوضح 
لنا ان انتخاب���ات جمعية طلبة 
طب األسنان ذات طبيعة خاصة 
النس���بي  حيث تتميز بالهدوء 
والتنظيم والرق���ي في العملية 
االنتخابية، مش���يرا الى ان عدد 
الطلبة بالكلية قليل نسبيا مقارنة 
بعدد الطالبات حيث بلغ عددهم 
15 طالبا وفي س���ابقة تاريخية 
الكويت وألول مرة في  بجامعة 
انتخابات اجلمعيات والروابط 
التصويت  الطالبية تبلغ نسبة 
في صندوق الطلبة 100% حيث 
قام ال� 15 طالبا بالتصويت واكتمل 
التصويت قبل غلق باب االقتراع 

بساعة كاملة.
وحتدثت »األنباء« مع رئيس 
جمعية طلبة طب األسنان مشعان 
املشعان، الذي قال ان انتخابات 
جمعية طلبة طب األسنان تتميز 
بالسالس���ة والهدوء وكان هناك 
تعاون راق من مس���ؤولي جلان 

الطلبة والطالبات.

نسبة تصويت الطلبة بلغت 100% في سابقة تعد األولى على مستوى انتخابات الجمعيات والروابط 

جمعية كلية طب األسنان

المستقلةالمتفرقةالملغاةالمقترعونالمقيدون
أطباء 

المستقبل
151500123الطلبة

20%80%0%0%100%9.32%نسبة الطلبة
146127288433الطالبات

25.9%66.14%6.3%1.6%87%90.68%نسبة الطالبات
161142289636املجموع

%88.2%1.4%5.6%67.6%25.35

محمد املطيريعبدالرحمن بورحمةمحمد الصانعإبراهيم الكندري

)سعود سالم(د.فهد الناصر ود.فهد السماري عقب توقيع االتفاقية

)أحمد باكير(أنصار القائمة املستقلة يحتفلون بالفوز

مذكرة لتفعيل االتفاقية العلمية بين مركز
دراسات الخليج ودارة الملك عبدالعزيز

سعود المطيري
وقع مركز دراس����ات اخلليج 
واجلزي����رة العربي����ة بجامع����ة 
الكويت مع دارة امللك عبدالعزيز 
في السعودية أمس مذكرة لتفعيل 
االتفاقية العلمية والثقافية املوقعة 

بني الطرفني في يونيو املاضي.
وأكد مدير مركز الدراسات د.فهد 
الناصر ل�  »كونا« اثر التوقيع ان 
االتفاقية ستحقق أهدافها حلرص 
الطرف����ني على خدمة التاريخ في 
املنطقة بصفة خاصة والتاريخ 

العربي واالسالمي بصفة عامة.
وقال الناصر ان االتفاقية تهدف 
الى تشجيع الدراسات والبحوث 
وإتاحة الفرص للباحثني من كال 
الطرف����ني لتزويدهم باملعلومات 
التاريخية وتصوير املواد العلمية 

والتاريخية التي تهم كليهما.
واضاف انها تهدف ايضا الى 
تبادل النشرات العلمية واالصدارات 
واالجراءات املنظمة لعمل الطرفني 
واقامة ندوات ومعارض مشتركة 
مبوافقة الطرفني، كما تهدف الى 
ف����ي الصيانة  تبادل اخلب����رات 
والترمي����م والتقنية في مجاالت 
عمل كل منهما وتدريب العاملني 

لدى الطرفني وتبادل الزيارات بني 
املختصني والفنيني.

وأفاد بأنها تقضي بأن يقوم 
مركز الدراسات والدارة بالتنسيق 
مع اجلامعات الكويتية والسعودية 
بعقد محاض����رات وموضوعات 
تتعلق بتاريخ العالقات بني البلدين 
من الناحية الثقافية والسياسية 

واالقتصادية.
ان االتفاقية تأتي  الى  وأشار 

مببادرة من دارة امللك عبدالعزيز 
والتي تعد مؤسسة علمية دولية 
جتاوزت بأنش����طتها وجهودها 
الس����عودية واجلزيرة  خلدم����ة 
العربية املجال االقليمي والعربي. 
من جانبه، اكد امني عام الدارة د.فهد 
السماري ل� »كونا« ان التعاون بني 
مراكز اخلليج هو تعاون اساسي 
لصالح البلدين خلدمة الباحثني 
والباحثات والطلبة والطالبات في 

املجاالت التاريخية للبلدين.

»إنجاز ـ شباب«: نهدف إلى منح كل طالب شهادة تدريبية معتمدة قبل التخرج 

رندى مرعي
اكد مدير مش����روع »إجناز � ش����باب« 
عبدالرحمن بورحمة ان املش����روع الذي 
يستهدف النهوض مبستوى طلبة وطالبات 
املرحلة اجلامعية هو مطلب اساسي لكل 
طالب وطالبة يأمل في احلصول على شهادة 
تدريبية معتمدة قبل التخرج واالنخراط في 
سوق العمل، مبينا ان الدورات التدريبية 
التي سيتم تخصيصها من خالل املشروع 
والذي ينطلق في نوفمبر املقبل هي دورات 

ذات كفاءة عالية وتتفق مع متطلبات مختلف 
اجلهات وذلك بالتركيز على ثالثة مجاالت 

وهي التسويق واالدارة واالعالم.
وفي مؤمتر صحافي مبناسبة تدشني 
املشروع الذي تشرف عليه شركة اجناز 
للتدريب وهي احدى الشركات املتميزة في 
هذا املجال وسبق لها ان نظمت دورات ذات 
تقييم عال جلهات حكومية ومؤسس����ات 
كبرى مثل زي����ن لالتصاالت وكذلك بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« اكد بورحمة ان 

املشروع يهدف الى منح كل طالب وطالبة 
في جامعة الكويت وجامعة اخلليج للعلوم 
التكنولوجيا واجلامعة االميركية واجلامعة 
االسترالية شهادة معتمدة، حيث نسعى 
من خالل املوسم االول ان نوفر 500 مقعد 
تدريبي لطلبة اجلامعات ومن يرغب في 
االنضمام للبرنامج فيمكنه ذلك من خالل 
 www.injazyouth.com املوقع االلكتروني

واضاف بورحمة ان املشروع حرص على 
خفض تكلفة االشتراك حيث تصل اسعار 

املقاعد التدريبية على مستوى الشركات 
واملؤسس����ات الى 1300 دوالر في حني مت 
خفض جميع اسعار املقاعد بخصم يصل 
الى اكثر من 80% لتمكني الطلبة من االشتراك 
ومراعاة ملصروفاتهم ومتطلباتهم احلياتية 
وليحقق املشروع جناحا في وصوله الى 
اكبر عدد ممكن من الطلبة، مشيرا الى ان 
القائمني على املشروع حريصني على حتقيق 
الشراكة املتميزة مع االحتادات الطالبية 
لتمكينها من خدم����ة الطلبة. من جهتهم 

اعرب كل من رئيس رابطة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا محمد الصانع وممثل 
االحتاد الوطني لطلب����ة الكويت ابراهيم 
الكندري ورئيس احلكومة الطالبية للجامعة 
االميركي����ة محمد املطيري عن ش����كرهم 
للقائمني على مش����روع »إجناز � شباب« 
حي����ث ان ما يقدمونه يعبر عن االحتياج 
احلقيقي الذي يكمل املنظومة االكادميية 
للطالب، حيث ان الشهادة اجلامعية وحدها 
اصبحت ال تفي بتقوية السيرة الذاتية التي 

يقدمها الطالب حني تخرجه الى جهة العمل 
التي يرغب في االلتحاق بها.

يذكر ان البرنامج التدريبي سيشارك 
فيه كل من د.بشير الرشيدي واالعالمي 
بركات الوقيان وخبراء التس���ويق زهير 
املزيدي وعم���ر احلوطي ود.احمد بوزبر 
املتخصص في التخطيط االس���تراتيجي 
حيث س���يتم تنظيم جميع الدورات في 
جامعة اخلليج عدا االخيرة في اجلامعة 

االميركية.

500 مقعد تدريبي في نوفمبر المقبل لجامعات الكويت والخليج واألميركية واألسترالية

الخضري: ندعم كادر العاملين بـ »التطبيقي«

الصالل منسقة عامة لـ »المستقبل الطالبي«  
محمد المجر

أعلنت قائمة املستقبل الطالبي في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان لها عن تزكية 
الطالبة نورة عبداهلل الصالل منسقة عامة لشؤون 
الطالبات، وتزكية الطالبة آمن����ة الفيلكاوي نائبة 

لها.
وقال البيان ان هذا االختيار جاء نتيجة اجلهود 

املخلصة التي قدمتها الصالل خالل مسيرتها النقابية 
العام����رة باإلجنازات وتفانيها ف����ي خدمة زميالتها 
الطالبات، ونظرا لهذا التاريخ املشرف للصالل فقد 
ارتأى مكتب التنسيق انها األحق بتولي زمام أمور 
الطالبات داخل القائمة خالل املرحلة املقبلة لالستفادة 
من خبراتها النقابية والستمرار مسيرة اإلجنازات 

التي متيزت بها قائمة املستقبل الطالبي.

محمد هالل الخالدي
جدد عضو اجلمعية العمومية لرابط����ة اعضاء هيئة التدريس في 
كلي����ات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر اخلضري في 
تصريح صحافي ان هناك دعما ومس����اندة من قبل جميع اعضاء هيئة 
التدريس بكليات الهيئة ل����كل احلقوق االدارية واملالية للكادر االداري 
بالهيئ����ة، مجددا نداءه لديوان اخلدمة املدنية للنظر بجدية في املطالب 
العادلة التي يطالب بها والنظر بعني املس����اواة واالنصاف مع نظرائهم 
بجامعة الكويت، ألن العمل االداري الذي ميارسونه مبختلف تطبيقاته 
هو واحد ال فرق بتلك املؤسس����تني التعليميتني، بل ان الضغط االداري 
غير الطبيعي بالهيئة اكبر من اجلامعة لكون الهيئة لديها اعداد طالبية 
تفوق اجلامعة. مؤكدا انها مطالب تتوافق وتتناسب مع حجم االعمال 
الفنية واالدارية التي يقوم بها العاملون، مشددا على اهمية توفير البيئة 

الوظيفية املناسبة لهم من اجل أداء عملهم على أكمل وجه. 

راشد النويهض

النويهض: لجنة لالعتماد األكاديمي في »التعليم العالي«
محمد هالل الخالدي

أكد وكيل وزارة التعليم العالي باإلنابة راش���د النويهض في 
تصريح ل� »األنباء« ان اللجان املختصة بالوزارة تقوم حاليا بدور 
كبير من اجل غربلة قضية اجلامعات املعتمدة، معلنا عن تشكيل 

جلنة االعتماد األكادميية بالوزارة. 
وأش���ار النويهض الى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بعد 
غد االحد برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، وتض���م خبراء ومختصني من جامعات الكويت ووزارة 

التعليم العالي. 
وأضاف ان هذه اللجنة ستقوم بوضع املعايير األكادميية التي 
سيتم بناء عليها حتديد قائمة بأسماء اجلامعات املعتمدة في جميع 
دول العالم، وسيتم حتديث هذه القائمة بصورة مستمرة لتوفر 
ألبنائنا الطلبة جميع املعلومات الالزمة ملعرفة أسماء اجلامعات 

والتخصصات املعتمدة.


