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محمد المجر
 entq8.com اطلقت قائم����ة االحتاد والنهج الطالب����ي
التي تخوض انتخاب����ات االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع اململكة املتحدة وايرلندا موقعها االلكتروني بحلته 
اجلديدة مع بداية العام الدراس����ي لطلبة اململكة املتحدة 
وجمهورية ايرلندا. وقال عض����و املكتب االعالمي احمد 
العومي انه مت اضاف����ة مميزات وخدمات جديدة للموقع 

كي يرضي ويفي طم����وح جموعنا الطالبية، منها خدمة 
Join Ent التي جتعلنا على تواصل مس����تمر مع إخواننا 
واخواتنا الطلبة املستمرين وكذلك املستجدون، واضاف 
العومي ان القائمة حريصة على إقامة االنشطة والبرامج 
املتنوع����ة في مختلف املدن البريطانية وااليرلندية التي 
تزيد من اواصر األلفة والترابط بني طلبتنا وتخفف من 

حدة الغربة، لذلك وضعنا خدمة »اطلب نشاط«.

»االتحاد والنهج الطالبي« ببريطانيا وإيرلندا أطلقت موقعها اإللكتروني الجديد

)كرم ذياب( الطلبة حرصوا على املشاركة

طالب خالل عملية االقتراعطالبة تدلي بصوتها 

إقبال من الطالبات

»التربية« أبت أن تكون إال »إسالمية تربوية«

سعود المطيري
كعادته���ا القائمة اإلس���المية 
التربوية للعام ال� 31 على التوالي 
أقدامه���ا وقواعدها بكلية  ثبتت 
التربي���ة التي أب���ت أن تكون إال 
إس���المية تربوية، حيث تفوقت 
على قائمة املس���تقلة بفارق 514 
صوتا، وحصلت على 1253 صوتا 
ومن بعدها قائمة املستقلة ب� 739 
وحلت قائمة الوسط الدميوقراطي 

في املركز الثالث ب� 60 صوتا.
ووصل���ت نس���بة التصويت 
املئوي���ة ال���ى 54.43% واجمالي 
املقترع���ني 2106 من أصل 4636 

صوت طالب وطالبة.
العليا  اللجن���ة  وقال رئيس 
لالنتخاب���ات د.عل���ي النامي ان 
االجواء االنتخابية في كلية التربية 
كانت مرنة وسلس���لة والوضع 
كان منتظم���ا ومنظما للغاية من 
قبل ادارة االنتخابات، متمنيا ان 
يتم استمرار الوضع طيلة فترة 
االنتخابات املقبلة. واكد النامي ان 
رؤساء اللجان بعد تفقدنا اياهم لم 
يواجهوا اي مشكالت مع الطلبة 
اثناء االقت���راع، متمنيا التوفيق 

والنجاح للجميع.
م���ن ناحيت���ه، ق���ال عمي���د 
الكويت  التربي���ة بجامعة  كلية 
د.عبدالرحم���ن االحمد ان الكلية 
سعيدة باستضافة اول انتخابات 
طالبية على مستوى اجلمعيات 
والروابط، مش���يرا ال���ى ان احد 
التي يفترض  التربوية  االهداف 
حتقيقها في املؤسسات التعليمية 
هو تدريب الطلبة على ممارسة 
الدميوقراطية احلقة املتمثلة في 
احترام الرأي اآلخر، مش���يرا الى 

خدمة الطلبة مبا يحقق الصالح 
التعليمي العام.

ب���دوره، قال املش���رف العام 
عل���ى االنتخاب���ات الطالبية في 
اجلامعة بعمادة ش���ؤون الطلبة 
نبيل املفرح ان العملية االنتخابية 
سارت بيس���ر وسالسة دون اي 
مشاكل تذكر، معربا عن ارتياحه 
الذي شهدته  التنظيم اجليد  من 
القاع���ة االنتخابي���ة املخصصة 
للطالبات عل���ى الرغم من العدد 
الكلية،  ف���ي  الكبي���ر للطالبات 

انه من خالل جولته على القاعات 
االنتخابية مع عميد شؤون الطلبة 
وجد ان االستعدادات كانت جيدة 
والتنظيم كان متميزا واالقبال ال 
بأس به، خصوصا عند الظهيرة 
في ظل اس���تقرار وهدوء س���ير 
العملية الدميوقراطية مما يدل على 
وجود وعي في ممارسة العملية 
االنتخابية، خصوصا اننا لم نر 
الى اآلن اي مشاكل تذكر في القوائم 
الطالبية واحلمد هلل، متمنيا ان 
يحرص الفائز باالنتخابات على 

مش���يرا الى ان استعداد العمادة 
مع تعاون القائمة يقودنا الى عرس 

دميوقراطي ناجح.
م���ن جانبه، قال رئيس جلنة 
الطالب في كلي���ة التربية جمال 
العملي���ة االنتخابية  الزيدان ان 
سارت بسالس���ة ويسر وهدوء، 
مبين���ا ان ع���دد املصوتني حتى 
الساعة 10.30 صباحا وصل الى 
146 صوتا من اصل 504 مقترعني 
يحق لهم التصويت، وارتفع عددهم 
الى 200 مقترع في الظهيرة، مشيرا 
الى ان العملية االنتخابية لم تشهد 

اي عقبات او مشاكل.
من جانبها، قالت رئيسة جلنة 
الطالبات مش���اعل الفيلكاوي ان 
نس���بة االقبال كانت جيدة جدا، 
مبينة ان اعداد الطالبات شهدت 
ارتفاعا مستمرا من الصباح حتى 
الظهيرة، مشيرا الى ان املستجدات 
لوح���ظ فيهن اقب���ال كبير على 
االنتخابات مما يبني مدى الوعي 
النقابي لديهن، مشيرة الى ان 850 
طالبة ادلت بصوتها حتى الساعة 
11 صباحا من اصل 4132 يحق لهن 

التصويت.

القائمة حصلت على 1253 صوتاً مقابل 739 لـ »المستقلة«

مقصيد: الديموقراطية الجامعية
مسؤولية الجميع ويجب أن يتم احترامها 

جمعية أعضاء هيئة التدريس تدعو
لعدم تسييس لجنة اختيار مدير الجامعة

آالء خليفة
أعلن رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامع����ة الكويت د.عواد الظفيري أن اجلمعية 
تطالب بعدم تسييس جلنة اختيار مدير اجلامعة 
وان تختار االصلح واألكفأ لشغل املنصب وان 
يكون مديرا اكادمييا متميزا يتفهم قضايا اجلامعة 
وال يخضع ألي تيار او حزب وان يحترم قرارات 
مجلس اجلامعة واألقس����ام العلمية وينظر في 
تظلمات اعضاء هيئة التدريس، مطالبا الوزيرة 
بأن يكون هناك عضو من اجلمعية في اللجنة كما 
نصت عليه الالئحة في الدليل األكادميي اخلاص 
باللوائح والنظم األكادميية وان رفضت الوزيرة 
فستس����تخدم اجلمعية جميع ادواتها النقابية 
كالدعوة الى جمعية عمومية غير عادية أو تنظيم 
اعتصام او اضراب ألنه لي����س من املنطقي ان 
يكون هناك جلنة الختيار مدير اجلامعة ويغيب 
عنها املمثلون الشرعيون ألعضاء هيئة التدريس 
بجامع����ة الكويت، مؤك����دا ان اجلمعية ال تريد 
التصعيد من اجل التصعيد لكنها تريد احلفاظ 

على مصالح اعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك ف����ي املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
اجلمعية ظهر امس لتسليط الضوء على الفراغ 
اإلداري الذي تعاني منه جامعة الكويت في ظل 

عدم تعيني مدير جلامعة الكويت.
وتابع د.الظفيري ال يخفى عليكم ما تعاني 
منه جامعة الكويت اآلن من فراغ إداري وأكادميي 
نتيجة عدم حسم موضوع مدير اجلامعة فيما 
يتعلق بش����غل املنصب حيث ان املرسوم الذي 
مبوجبه تولى د.عبداهلل الفهيد إدارة اجلامعة 
قد انتهى والوزيرة لم تشكل جلنة للتجديد أو 
متديد فترة د.عبداهلل الفهي����د وأعلنت مؤخرا 
انها ستشكل جلنة الختيار مدير جديد وبالتالي 
نحن بجمعية اعضاء هيئة التدريس نرى أن في 
هذه الفترة يجب ان يحاط لها مس����بقا حتى ال 
تقع اجلامعة في اي فراغ إداري ينتج عن عدم 
وجود غطاء قانوني إلدارة اجلامعة مما يترتب 

عليه قضايا قانونية كثيرة.
ومن ناحيته، قال مستش����ار جمعية أعضاء 

هيئة التدريس د.عبيد الوسمي من كلية احلقوق 
بجامعة الكويت انه عل����ى مر التاريخ يخضع 
قرار اختيار مدير اجلامعة العتبارات سياسية 
اما البع����د الفني لالختيار فلم يكن محل تقدير 

من الوزراء املتعاقبني.
وتابع: ووفقا للقانون في حال اختالل عمل 
جلنة من اللجان فسوف تختل القرارات املترتبة 

على اللجان وستكون باطلة وفقا للقانون.
وكان يفترض قبل فترة انتهاء مدة د.الفهيد 
تش����كيل اللجنة لتفادي وجود فراغ في النظام 
القانون����ي، فالفراغ احلالي لي����س متعلقا فقط 
مبنصب مدير اجلامعة وإمنا ايضا نواب املدير 
وبعض العمداء انتهت مدتهم القانونية وبالتالي 
فمن يقوم مبباش����رة األعمال اآلن هم موظفون 
يقومون بصالحيات دون سند قانوني معتبرا 
لها، واخلطر في تلك املسائل ان اتخاذ القرارات 
في مثل هذه الظروف يترتب عليه امكانية بطالن 
القرارات وامكانية الرجوع على الدولة بالتعويض، 
فما يحدث اآلن اخطاء شخصية يجب ان يحاسب 

عليها من قام بها.
وطالب د.الوسمي من جمعية اعضاء هيئة 
التدريس باتخاذ قرار اكثر جدية بالدعوة جلمعية 
عمومية غير عادية لبيان الوضع العضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت، فبعض اللجان املوجودة 
حاليا باجلامعة ليس����ت لها صف����ة قانونية او 
اساسا قانونيا في اتخاذ القرارات، وقيام عميد 
طب االسنان حاليا بأعمال مدير اجلامعة ليس 
لها أي اساس����ا قانونيا وبالتالي فإن القرارات 
التي يصدرها س����تكون قرارات منعدمة وهناك 
امكاني����ة في الرجوع الى الدولة بالتعاون وفقا 
للقانون. ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية 
اعضاء هيئة التدريس د.علي بومجداد أن عدم 
وجود مدير جلامعة الكويت قد تسبب في اخللل 
االداري ال����ذي لم يحدث في جامعة الكويت من 
قبل، الفتا الى ان هناك نواب مدير منتهية مدتهم 
وكذلك عمداء ومس����اعدو عمداء ويجب وجود 
مدير للبت في األمور حتى ال تضيع في الفراغ 

االداري والقانوني.

آالء خليفة
أكد املتحدث الرسمي جلامعة الكويت فيصل مقصيد تزكية قائمة 
الش����ريعة للهيئة اإلدارية جلمعية الش����ريعة والدراسات االسالمية، 
وبهذه املناسبة تبارك اللجنة العليا لالنتخابات تزكية الطلبة لقائمة 
الش����ريعة. وحول انتخابات اجلمعي����ات العلمية والروابط الطالبية 
يوم اخلميس املوافق 2010/10/7 وهي عبارة عن خمس����ة كليات وهي 
جمعية العلوم االجتماعية وجمعية الصيدلة وجمعية العلوم وجمعية 
الهندسة والبترول ورابطة العلوم االدارية. وبني مقصيد ان من احدى 
مسؤوليات اللجنة امليدانية حضور اجلمعيات العمومية للجمعيات 
العلمي����ة والروابط الطالبية وجرد املقرات الطالبية. وأكد مقصيد ان 
العملية االنتخابية في جامعة الكويت متثل أسلوبا ومنهجا دميوقراطيا 
راقيا املطلوب من اجلميع وعلى رأسهم الطلبة احملافظة عليه والتأكيد 
على احلريات التي ميلكونها وهي جزء ال يتجزأ من سياس����ة جامعة 

الكويت بشكل خاص والكويت بشكل عام.

تزكية قائمة الشريعة النتخابات الهيئة اإلدارية لجمعية الشريعة أكدت أن الجامعة تعاني من فراغ إداري 

فيصل مقصيد

)سعد هنداوي(د.عواد الظفيري مع احلضور في اللقاء

الذايدي شكر الجموع الطالبية
في »التطبيقي« على ثقتهم الغالية

الهدية: »اإلدارية« استعدت
لمؤتمر »اتجاهات« ديسمبر المقبل

تقدم رئيس االحتاد العام لطلبة 
ومتدرب����ي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل الذايدي 
بخالص الشكر والتقدير للجموع 
الطالبية التي منحت ثقتها الغالية 
اإلداري����ة اجلديدة لتقود  للهيئة 
االحتاد للعام النقابي 2011/2010.

واعتبر الذايدي ان ثقة جموع 
الطلبة في الهيئة تاج على رؤوس 
جميع منتسبي القائمة وهي وسام 
فخر واعتزاز ودافع قوي لالستمرار 
في مواصلة مسيرة االجنازات التي 
بدأتها »املس����تقبل الطالبي« منذ 
العام النقاب����ي 2002/2001، الفتا 
الهيئ����ة اإلدارية اجلديدة  الى ان 
لالحتاد جتدد العهد ان تكون الدرع 
احلصينة للدفاع عن هموم وقضايا 
الطلبة والدفاع عن مكتس����باتهم 
النقابية وس����تعمل ب����كل طاقتها 
لتحقي����ق أكبر قدر من االجنازات 

التي تطمح اليه جموع الطلبة.

آالء خليفة
أعلن رئيس مكتب العالقات العامة في كلية العلوم اإلدارية � جامعة 
الكويت ورئيس جلنة العالقات العامة واإلعالم ملؤمتر »اجتاهات« الرابع 
سعد الهدية عن استعدادات اللجنة وإمتام املهام املنوطة بها على أكمل 
وجه. وقال انه من اجلان����ب اإلعالمي مت جتهيز خطة إعالمية متكاملة 
للمؤمتر حي����ث مت اعتمادها والبدء بتنفيذها في فترة مبكرة تس����بق 
املؤمتر، وكذلك مت التواصل مع العديد من الوسائل اإلعالمية املطبوعة 
واملرئية واملس����موعة واحلصول على رعايتها اإلعالمية للمؤمتر ويتم 
اآلن التجهي����ز لإلعالنات الصحافية واإلذاعي����ة والتلفزيونية للمؤمتر 
لتبث في فترة قريبة تسبق املؤمتر، وكذلك مت تدشني املوقع االلكتروني 
اخلاص باملؤمتر على شبكة اإلنترنت وتزويده بجميع املعلومات اخلاصة 
باملؤمتر. وعن املؤمتر بنينّ الهدية أنه سيقام حتت رعاية كرمية من رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد يومي 15 و16 ديسمبر املقبل 
في مبنى املؤمترات في القاعة املس����تديرة � احلرم اجلامعي الش����ويخ، 
موضحا انه س����ينطلق حتت عنوان »األزم����ة االقتصادية العاملية من 

منظور االقتصاد اإلسالمي«.

فيصل الذايدي عبدالعزيز الشمري

من جهته، أكد املنس����ق العام 
لقائمة املستقبل الطالبي عبدالعزيز 
الشمري ان الرقم الذي حتقق في 
صناديق االقتراع أثلج صدور جميع 
العاملني في القائمة، وتوجه الى 
اهلل بالدعاء ان تكون »املستقبل 
الطالبي« دوما عند ظن الطلبة بها 
وان يعينه����ا اهلل على حتمل تلك 
األمانة، كما توجه بالشكر لعمادة 
النش����اط والرعاية الطالبية على 
حسن تنظيم العملية االنتخابية 
وبذلها اجلهد في سبيل اجراء هذا 
العرس الدميوقراطي بهذا الشكل 
املش����رف، حي����ث ش����هد اجلميع 
بنزاهة االنتخابات وأشادوا بأنها 
منوذجية، والشكر موصول لكل 
من عمل وساهم في اجناح العملية 
االنتخابية التي تعتبر بحق وساما 
على صدر احلركة الطالبية الكويتية 
بشكل عام، واحلركة الطالبية داخل 

أسوار الهيئة بشكل خاص.

رابطة طلبة العلوم اإلدارية
رئيس لجنة االقتراعالقوائمقاعة االقتراعالجمعية العموميةالمقيدون

12.30 ظهرا946طلبة
A1 قاعة

� املستقلةاستراحة الطلبة
� املعتدلة

� الوسط الدميوقراطي
فهد املطيري

اللوكرات2368طالبات

جمعية العلوم االجتماعية
رئيس لجنة االقتراعالقوائمقاعة االقتراعالجمعية العموميةالمقيدون

811طلبة
الساعة 8 � 9 قاعة 310

� االجتماعيةمختبر اإلعالم
� املستقلة

� الوسط الدميوقراطي
� وتبقى

فالح املسعود
قاعة التدريب2329طالبات

انتخابات جمعية الصيدلة
رئيس لجنة االقتراعالقوائمقاعة االقتراعالجمعية العموميةالمقيدون

12 � 203طلبة
قاعة 1 � 91

� الصيدلة51
جمال الزيدان� املستقلة

16352طالبات

جمعية العلوم
رئيس لجنة االقتراعالقوائمقاعة االقتراعالجمعية العموميةالمقيدون

1604طلبة
8ص

مبنى 11خ

D العلميةقاعة �
� املستقلة
� الوسط 

الدميوقراطي

وائل العبيد
قاعة 2541Bطالبات

جمعية الهندسة والبترول
رئيس لجنة االقتراعالقوائمقاعة االقتراعالجمعية العموميةالمقيدون

12 ظهرا2067طلبة
فاروق البرغش5خ � 205

� العلمية
� الهندسية
� املستقلة

انتصار بالل
2254طالبات

نتائج انتخابات الجمعية التربوية للعام الجامعي 2011/2010
الوسط الديموقراطيالمستقلةاإلسالمية التربويةالملغىالفرقالمقترعونالمقيدون

50439411101851853ذكور

0.76%46.95%46.95%2.18%2.38%69.25%نسبة الذكور

413217576216106855457إناث

3.24%31.53%60.79%0.39%1.48%42.52%نسبة اإلناث

463621067326125373960املجموع

2.79%34.36%58.25%0.56%1.55%54.43%النسبة املئوية


