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)قاسم باشا(جهاز التصويت نقل صناديق االقتراع استعدادا لالنتخاباتد.فهاد العجمي يشرح للزميل محمد املجر االستعدادات لالنتخابات

طلبة »التطبيقي« سيحددون من سيمثلهم اليوم

»المستقلة« ستحاول اقتناص الفرصة في ظل حظوظ خجولة لـ »المستقبل الطالبي«

العجمي: 13 لجنة اقتراع بـ »التطبيقي« ونتائج الفرز »أون الين« ألول مرة

محمد المجر
أكد العميد املس���اعد للنش���اط والرعاية الطالبية 
بالهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب د.فهاد 
العجمي ان االستعدادات لالنتخابات سارت على قدم 
وساق وان فريق االنتخابات انهى جميع االستعدادات 
الالزمة للعرس الدميوقراط���ي من اجهزة اقتراع الى 
األمور اللوجستية التي هيأناها لتظهر قاعات االقتراع 

بالشكل املناسب.
وأعلن د.العجمي في اجلولة اخلاصة التي رافقته 
فيها »األنباء« لتفقد مراكز وجلان االقتراع في جميع 
كليات ومعاهد الهيئة التي ستش���ارك في انتخابات 

االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب للعام النقابي 2011/2010 ان اللجان 
االنتخابية موزعة على النحو التالي: املجمع التكنولوجي 

بالشويخ:
� املعهد العالي للطاقة جلنة 1 بنني.
� معهد االتصاالت واملالحة جلنة 1.

� التمريض + العلوم الصحية جلنة 1.

� الدراسات التكنولوجية جلنة 1 بنات.
� الدراسات التكنولوجية جلنتان 2 بنني.

حولي: الدراسات التجارية جلنتان 2 بنني، الدراسات 
التجارية جلنة 1 بنات، معهد السكرتارية والسياحة 

والتجميل جلنة 1 بنات.
العديلية: كلية التربية االساسية جلنة 1 بنني.

الشامية: كلية التربية االساسية جلنة 1 بنات، كلية 
التربية االساسية جلنة 1 بنات ملحق واحد.

الروضة: كلية العل���وم الصحية بنني جلنة الفرز 
االصلية.

واض���اف د.العجمي ان اللجان االنتخابية الكبيرة 
زودناها بأجهزة اقتراع كثيرة تتناسب مع اعداد املقترعني 
الت���ي تفوق ال� 5000 صوت في بعض اللجان وجلأنا 
الى نظام جديد هذا العام في عملية االقتراع حتس���با 
الي خطأ قد يواجهنا في عملية التصويت وهو اضافة 

طابعات مركزية رئيس���ية مربوطة بكنترول اللجان 
حتسبا لتعطل  الطابعات املرفقة مع كل جهاز تصويت 
وما على الطالب الذي تظهر له ورقة تصويته خالية 
أو بصورة غير واضحة اال ابالغ رئيس اللجنة الذي 
بدوره س���يدخل على تصويت الطال���ب ويطبعه له 
ويتأكد الطالب بنفسه من ان هذه الورقة هي اختياره 
الصحيح وبتوقيع رئيس اللجنة ومشرفني والطالب 

املقترع تالفيا لالخطاء واثباتا للحق.
كما أعلن د.العجمي ان انتخابات هذا العام ستكون 
مغايرة كما عودتنا الهيئة بدءا بتطبيق التصويت 
االلكتروني في االنتخابات املاضية وصوال الى متابعة 

عملية الفرز  »اون الين« على موقع الهيئة اوال بأول 
منذ أول حلظة من انطالق الفرز في اللجنة الرئيسية 
بكلية العلوم الصحية بالروضة في متام الس����اعة 

السادسة مساء اليوم.
وشدد د.العجمي على ضرورة االلتزام باللوائح 
والنظ����م اخلاصة بالتصوي����ت وااللتزام بتعليمات 
رؤس����اء جلان االقتراع والتعاون معهم الجناح هذا 
الع����رس الدميوقراطي الذي حتتفل ب����ه الهيئة كل 
ع����ام، داعيا القوائم الطالبية إلى انتهاج املنافس����ة 
الشريفة واحملافظة على الزمالة الن االنتخابات يوم 

والزمالة دوم.

املكتب االستشاري للقائمة بعد فترة توقف لعمل املكتب ملدة طويلة 
الى خالد املال وتولدت خالفات جديدة في شهر اغسطس املاضي عقب 
اعالن رئيس بوستر القائمة لقيادة االحتاد القادم بني فيصل العنزي 
مرشح الرئاسة وفهد مضحي وناصر العجمي وبعد عملية االختيار 
اعلن ناصر العجمي كرئيس لالنتخابات احلالية بعد تصويت املكتب 
االستشاري عليه وبعد ذلك بيوم اعلن املكتب مرة اخرى عن اختيار 
فيصل العنزي كمرشح رئاسة لالحتاد بعد اعتراض مكتب الطالبات 

على ناصر العجمي.

فيصل العنزي رئيس سنة أولى

اعالن مرشح »املستقبل الطالبي« للرئاسة لهذا العام بدأ غريبا على 
اجلموع الطالبية فبعد ان كانت القائمة ترشح من يخدمها وميارس 
العمل النقابي حتى يصقل ملنصب مهم كرئيس لالحتاد، واملتابعون 
لعمل »املس���تقبل الطالبي« س���ابقا يرون ان مرشح الرئاسة البد ان 
يتدرج من عضو عامل ب�»املستقبل« الى منسق كلية او معهد وصوال 
الى مرشح رئاسة حتى يتمرس بالعمل النقابي لكي يستطيع قيادة 
احتاد، فكان يضرب بها املثل في االوساط الطالبية من خالل حتركاتها 
املدروسة بفضل رئيسها واعضاء احتادها اال ان »املستقبل الطالبي« 
تخلت عن هذه املبادئ لتعلن طالبا لم يجتز اال سنة دراسية واحدة 

ولم يتول اي منصب في القائمة وهو فيصل العنزي.

ضحى الحمادي نائبة للرئيس كالكيت لثالث مرة

وعلى مس���توى الطالبات بدا واضحا خل���و القائمة من القيادات 
النسائية ملرشحات »املس���تقبل الطالبي« وخير دليل اعالن ضحى 
احلمادي كنائبة للرئيس في انتخابات 2011/2010 خللو »املستقبل« 
من االس���ماء املناس���بة لنيل هذا املنصب فهل يعقل ان تكون نائبة 
الرئيس ملدة ثالث سنوات متتالية؟ وهذا ما يؤكد صحة كالم املراقبني 
بان »املستقبل الطالبي« بدأت في بداية النهاية في العام احلالي وهل 
ستنجو من اخلسارة او انخفاض رقمها على اقل تقدير؟ هذا ماستثبته 
صناديق االقتراع بعد اغالقها في متام الساعة الرابعة مساء اليوم. 

المستقلون ضيوف شرف

اما ضيوف الش���رف لهذا العام فحظوظهم في حتقيق رقم وليس 
الفوز ضعيفة جدا كون االنتخابات على املستوى الطالبي ال تعترف 
باملستقلني وتنظر الى القوائم ذات التاريخ واالجنازات، آمال سلطان 
س���عد املرتكي والعنود مناحي خالد املطيري وحوراء محمود علي 
غلوم وموزة مبارك هداف الهاجري مرشحات قائمة االحرار الطالبية 
س���ابقا التي لم تكتمل لظروف حداثة التأسيس، أبني اال ان يشاركن 
ليستفيدن من التجربة االنتخابية، ونقول محمد أحمد عبداهلل احلمد 
وصالح جواد ياسني وعيسى جمال محمد صقام ومحمد موسى عوض 

الشطي حظ اوفر مقدما وجتربة لالستفادة.

ذائعة الصيت بني االوساط الطالبية في جميع االنتخابات الطالبية 
س���واء على مس���توى التطبيقي او اجلامعة او االحتادات اخلارجية 
فتعديها حلاجز ال� 4000 صوت في العام قبل املاضي بفضل حتركاتها 
واجنازاته���ا الكثيرة وصوال الى العام النقاب���ي املنتهي 2010/2009 
فسنجد انها لم تقم بتحقيق اي اجناز لتكمل مسيرة االجناز من خالل 
قيادتها لدفة االحتاد فلم تسجل اي اجناز يذكر ويستحق ان يسجل 
لتاريخها النقابي املليء باالجنازات الطالبية وتفرقت حلل مشاكلها 
التي ظهرت منذ تولي رئيس االحتاد احلالي وصوال الى االس���تقالة 
اجلماعية للمكتب االستشاري للقائمة بقيادة نايف املطيري اعتراضا 
على عمل االحتاد الذي اس���اء لقائمة املس���تقبل الطالبي وقواعدها 
االنتخابية امام اجلموع الطالبية واخلالفات التي ظهرت للسطح بني 
اعضاء االحتاد والتي وصلت الى مرحلة التعارك في مبنى االحتاد في 
شهر 12 املاضي وتبديل مكتب التنسيق احلالي شهر 11 املنصرم بعد 
اسناد قيادة القائمة الحد عاملي القائمة غير محددي اجلنسية وتغيير 
نائب املنسق العام واس���تقالته هو وأحد اعضاء احتاد 2009/2008 
واستمرار اخلالفات بني القائمة واالحتاد وفي مايو املاضي اسند قيادة 

ضمن املنافسة على املركز الثاني على أقل تقدير كإثبات وجود فقط 
فلو نظرنا الى مرشحي القائمة فسنجدهم ينحصرون على فئة معينة 
وهذا ما يثير التفرقة بني صفوف الطلبة الذين يجمعهم رابط واحد 
وهو رابط الزمالة ولكن يبدو ان الوحدة االسالمية بدأت تتقدم نسبيا 
خاصة بعد االنتخابات قبل االخيرة وحصولها على املرك��ز الثال��ث 
ب� 261 صوتا واالنتخابات السابقة باملركز الثالث ب� 561 والسؤال هل 
س���تتقدم الوحدة االسالمية عن هذا الرقم باالنتخابات احلالية؟ هذا 

ما ستجيب عنه صناديق االقتراع اليوم.

المستقبل الطالبي وعودة النكسة:

يبدو من خالل قراءة الس���احة االنتخابية لالنتخابات املقامة ان 
سنة النكسة للمستقبل الطالبي ستعود حيث اكد املراقبون للساحة 
انهم ينظرون الى تكرار س���نة النكسة النتخابات 2006/2005 التي 
سقطت خاللها املستقبل الطالبي لتأخذ املستقلة بزمام األمور وتفوز 
مبقاعد الهيئ���ة االدارية فلو نظرنا الى حال املس���تقبل الطالبي في 
االعوام النقابية السابقة جند بروز جنمها بشكل الفت للنظر جعلها 

محمد المجر
س���اعات قليلة تفصلنا عن فتح باب االقتراع النتخابات االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ففي التاس���عة من صباح اليوم ستدق س���اعة الصفر ليذهب نحو 
25000 طالب وطالبة للمش���اركة في التصويت الختيار من ميثلهم 
لقي���ادة احتاد طلبة التطبيقي واملتناف���س عليه أربع قوائم طالبية 
وهي: املستقلة والوسط الدميوقراطي والوحدة االسالمية واملستقبل 
الطالبي و8 مرش���حني مس���تقلني في 13 جلنة انتخابية موزعة على 
كلية الدراسات التجارية بنني وبنات والتربية االساسية بنني وبنات 
والدراسات التكنولوجية بنني وبنات والدراسات التكنولوجية بنني 

وبنات ومعاهد الهيئة املختلفة.

المستقلة واقتناص الفرصة

املستقلة صاحبة احلظوظ االقرب في اقتناص فرصة الفوز مبقاعد 
الهيئة االدارية لالحتاد بعد الركود الذي أصابها ما يقارب 4 سنوات 
نقابية س���ابقة واعادة صفوفها وهيكلة كوادره���ا من جديد، حيث 
خفضت فوارق اخلسارة من 3019 صوتا عن املركز االول واحتاللها 
للوصي���ف في انتخابات 2009/2008 وصوال الى تقليص الفارق الى 
677 صوتا في انتخابات 2010/2009 عن منافستها املستقبل الطالبي، 
حيث س���ارت في العام النقابي احلالي على خطط مدروس���ة لتصل 
الى االنتخابات احلالية مبنافس���ة أقرب الى الفوز، مما يعزز فرصة 
التقارب الى كراسي االحتاد في االنتخابات احلالية ومصائب قوم عند 
قوم فوائد، فمن سقطات املس���تقبل الطالبي واخطائها الفادحة بعد 
انتخاب���ات 2010/2009 واعضاء االحتاد في العام احلالي والتي يبدو 

انها ستعصف على املستقبل الطالبي لصالح املستقلة.

»الوسط الديموقراطي«.. عودة خجولة

الوسط الدميوقراطي عادت الى الساحة االنتخابية بعد انسحابها 
العام قبل املاضي من املشاركة في االنتخابات، ففي السابق كانت قائمة 
الوسط الدميوقراطي صاحبة الفكر والوجود، يذكر اسمها دائما في 
أروقة »التطبيقي«، ولكن بعد انسحابها االخير من االنتخابات قبل 
املاضية وألسباب مجهولة ال نعلمها الى اآلن دخلت بعدها في البيات 
الشتوي طوال العام النقابي 2009/2008 والعام النقابي 2010/2009 
أوضحت ملؤيديها ومحبيها ومنافس���يها انها تظهر وقت االنتخابات 
فقط، والحظنا عدم مطالباتها بأي شيء وانطواءها على نفسها بعد 
انسحابها االخير وحتركاتها املعدومة نهائيا وحصولها على املركز 

االخير في االنتخابات قبل االخيرة ب� 227.

»الوحدة اإلسالمية« تنافس على المركز الثالث كعادتها

قائمة الوحدة االسالمية صاحبة املركز الثالث في االعوام السابقة 
يبدو أنها اعتادت على هذا املركز وال تريد ان حتقق أي تقدم يجعلها 

»اإلسالمية« تنافس على المركز الثالث والعنزي رئيس سنة أولى والحمادي نائبة للرئيس لثالث مرة

لجنة الفرز في »العلوم الصحية« ونعد بانتخابات مغايرة

اتحاد التطبيقي حاز ثقة الطلبة في عموميته بـ 315 صوتًا
آالء خليفة

اكد رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد الكندري 
ان الهيئة االداري����ة لالحتاد حرصت منذ توليها 
املس����ؤولية على حصد اكبر عدد من االجنازات 
الرضاء اجلموع الطالبية التي منحت ثقتها العضاء 
الهيئة االدارية، مشيرا الى ان االحتاد حصد جملة 
من االجنازات التي تصب في مصلحة الطالب وهي 
اقل ما ميكن ان يقدمه االحتاد لتلك اجلموع االبية 

من الطالب والطالبات.
ج����اء ذلك خالل اجلمعي����ة العمومية العادية 
لالحتاد ملناقش����ة التقريرين االداري واملالي عن 
العام النقاب����ي 2010/2009، وقد حضر اجلمعية 
العمومية العميد املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد 
العجمي، واعضاء الهيئة االدارية لالحتاد، وعدد 
كبير م����ن الطالب والطالبات االعضاء باجلمعية 
العمومية، فضال عن عدد من رؤس����اء االحتادات 
السابقة س����واء بالتطبيقي او اجلامعة، ورئيس 
نقابة العاملني بالهيئة عبدالرحمن السميط، وامني 

سر النقابة م.فنيس العجمي.
هذا وقد بدأت انشطة اجلمعية العمومية بآيات 
من الذكر احلكيم تالها الطالب عبداهلل فالح الذروة 
وتولى رئاسة جلنة النظام ندا املطيري، فيما كان 
مس����ؤوال عن امليكروفون الطالب فيصل مسلط 

الذايدي، ومت خالل اجلمعية مناقشة التقريرين 
االداري واملالي لالحتاد، حيث افتتح رئيس االحتاد 
ورئيس اجلمعي����ة العمومية وليد ملك الكندري 
اجللسة بتوجيه الش����كر للجموع الطالبية على 
مس����اندتها ودعمها لالحتاد طوال العام النقابي، 
مؤكدا ان دعم اجلموع الطالبية ومساندتها لالحتاد 
كانا حافزا ودافعا لتحقيق ما مت من اجنازات نفخر 
بها، معتبرا ثقة جموع الطلبة وسام فخر واعتزاز 

على صدر اعضاء االحتاد.
وتقدم ع����دد من الطالب مبقت����رح لقفل باب 
النق����اش في التقري����ر االداري ومت طرح املقترح 
للتصويت فجاءت النتيج����ة مبوافقة 312 طالبا 
وطالبة واعتراض 3 وامتناع طالبني عن التصويت، 
وبذلك مت قفل ب����اب النقاش فيما يخص التقرير 
االداري ليتم االنتقال ملناقشة التقرير املالي، حيث 
اس����تعرض امني الصندوق سالم عادل السويلم 
ميزانية االحت����اد ومصروفاته، مش����يرا الى ان 
مصروفات االحتاد لهذا العام بلغت 78219 دينارا 
مفندا ابواب صرفها على اللجان املختلفة باالحتاد، 
ليتقدم عدد من الطالب مبقترح لقفل باب النقاش 
عل����ى التقرير املالي معربني عن ثقتهم في نزاهة 
ذمة اعضاء االحتاد، فتم التصويت على املقترح 
لتأتي نتيجة التصويت مبوافقة 315 صوتا وامتناع 

طالبني عن التصويت.

أسماء الطلبة المرشحين في االنتخابات
فيم��ا يل��ي أس��ماء الطلب��ة الذين 
رشحوا أنفس��هم خلوض االنتخابات 

عن القوائم املختلفة:
المرشحون المستقلون

آمال سلطان سعد املرتكي  ٭
محمد أحمد عبداهلل احلمد  ٭

صالح جواد ياسني علي  ٭
العنود مناحي خالد املطيري  ٭

حوراء محمود علي غلوم  ٭
موزة مبارك هداف الهاجري  ٭

عيسى جمال محمد صرام  ٭
محمد موسى عوض الشطي  ٭

قائمة الوسط الديموقراطي

موسى عبداهلل موسى اخلرسي  ٭
فاطمة فوزي نوح بورسلي  ٭

حسن علي غلوم كرم  ٭
منصور إبراهيم منصور املنصور  ٭

ناصر وليد سعد اجلناع  ٭
أحمد حميد محمد باقر  ٭

سعود عادل عبدالرازق املال  ٭
عب����داهلل  عبدالواح����د  تس����نيم   ٭

درويش

حسني علي حسني البلوشي  ٭
عبدالرحمن حمد علي عبداهلل  ٭

عبداهلل حسني جعفر عبد الرحيم  ٭
فهد سعود رميح العازمي  ٭

يوسف محمد عبداهلل القالف  ٭
أيوب عبداحلميد أيوب األسود  ٭

أحمد خالد محمد خلف  ٭
يوسف حبيب حسني السنافي  ٭

قائمة الوحدة اإلسالمية

أحمد محسن إبراهيم عاشور  ٭
جعفر حسني صالح ملك  ٭

صالح جاسم محمد املتروك  ٭
محمود كاظم حسن القالف  ٭

هاشم مصطفى حسني بولند  ٭
مه����دي عبدالغف����ار عبدالصم����د   ٭

الصفار
جاسم محمد أحمد كرم  ٭

عبداهلل حامد كاظم العلي  ٭
سيد علي حسن املوسوي  ٭

محمد منصور أحمد امليرزا  ٭
هاشم حسني حسن جمال  ٭
علي فاضل جعفر املسري  ٭

عبدالعزيز يونس محمد باقر  ٭

حيدر محمد عبدالرضا كابلي  ٭
مهدي توفيق محمد الشواف  ٭

زهراء محمد غامن عباس  ٭
رحاب عبدالعزيز عبداحملسن تقي  ٭

زينب حسن محمد أحمد  ٭
دعاء داود عبدالكرمي رمضان  ٭

قائمة المستقبل الطالبي

فيصل مسلط عوض العنزي  ٭
بدر خالد لزام الشمري  ٭

أحمد عبد الكرمي جمعان العدواني  ٭
نواف خالد محمد الزعبي  ٭

فهد مبارك عبداهلل العجمي  ٭
يوسف صالح محسن احلسيني  ٭
فيصل صالح منصور العتيبي  ٭

محمد صالح مطر الرشيدي  ٭
عبدالرحمن فالح عبداهلل الذروة  ٭

يوسف جاسم علي شريف  ٭
خالد فارع هليل املطيري  ٭
نايف خالد نايف احلربي  ٭

ضحى محمد حجي احلمادي  ٭
شيخة غنيم هذال العيبان  ٭

هناء خالد إبراهيم العصفور  ٭
أنوار حمد أحمد الكندري  ٭

ترف محمد مشوط جرمان  ٭
دانة سعود فرهود العتيبي  ٭

ضحى ثجيل رمضان السعيدي  ٭

قائمة المستقلة

نايف فهد خلف الفجي  ٭
ناصر طالل عبيد الشمري  ٭

عبداهلل نايف مانع رميش مانع  ٭
بدر مرزوق قبالن العازمي  ٭

فواز سلطان مجاهد العنزي  ٭
محمد فيصل علي املسعود  ٭

محمد ضيف اهلل ابريك العتيبي  ٭
اخلالد فاضل إبراهيم الفيلكاوي  ٭

سعد عادل باني الدوسري  ٭
فهد عبد الكرمي عواد العنزي  ٭

عبدالرحيم وليد عبدالرحيم أحمد  ٭
عبداهلل مهدي ناجي القالف  ٭

أحمد جعفر رمضان مال علي  ٭
أبرار حمود سليمان العتيبي  ٭

أشواق إبراهيم عبدالوهاب البناي  ٭
نورة احلميدي شقير الشمري  ٭

دانة أحمد عبد الرضا سليم  ٭
شروق بندر حمد مشوط  ٭

دالل محمد جابر مرشد  ٭


