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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح باب التسجيل خلطة بعثات الوزارة )الشواغر( 
للعام اجلامعي 2011/2010 خلريجي العامني الدراســـيني 2009/2008 ـ 2010/2009 اعتبارا من 
اخلميس 21 اجلاري وحتى االربعاء 27 اجلاري وذلك في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة 
إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا مببنى الوزارة رقم 1 بقاعة التسجيل بالدور األرضي وسيتم أخذ 
املواعيد من خالل موقع الوزارة اإللكتروني على النحو التالي: اخلميس 21 اجلاري للحاصلني 
على نسبة 90% فما فوق، األحد واالثنني 24 و25 اجلاري للحاصلني على نسبة 80% الى %89.99، 

الثالثاء واألربعاء 26 و27 اجلاري للحاصلني على نسبة 75% الى %79.99.

»التعليم العالي«: فتح باب التسجيل لخطة البعثات

)كرم ذياب( أنصار القائمة املستقلة في جامعة اخلليج

وطالبة حرصت على املشاركةطالب يدلي بصوته

»المستقلة« تتوج على عرش رابطة GUST للعام الثامن 
على التوالي بـ 1073 صوتًا و»1962« حّلت وصيفًا لها

بروتوكول تعاون بين »التربية« ووزارة التربية
وقعت كلية التربية في جامعة الكويت ووزارة التربية بروتوكول 
تفاهم، حيث قام بالتوقيع كل من وكيل وزارة التربية املساعد للتخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد وعميد كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد 
والعميد املســـاعد لألبحاث واالستشارات والتدريب بالكلية د.فاطمة 
نذر. وأكد د.عبدالرحمن األحمد انه انطالقا من خطة الوزارة في تنفيذ 
املشـــاريع، كان للكلية اول 3 مشـــاريع مهمة، متمنيا ان تكون هناك 
مشـــاريع اخرى تشارك بها الكلية في املستقبل وايضا ليكون لكلية 
التربية دور اساســـي في عملية التدريب املهني، باالضافة الى جانب 

مشاريع استشارية اخرى.
من جانبه، أعرب الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات في وزارة 
التربية د.خالد الرشـــيد عن سعادته إلبرام اتفاقية تفاهم بني وزارة 
التربية وكلية التربيـــة، مضيفا انه من خالل االتفاقية تلعب الكلية 

دورها الطبيعي في املجتمع ضمن واجبها التعليمي في البلد باعتبارها 
اجلهة الرئيسية في تطوير التعليم، وايضا كونها معنية بإعداد وتطوير 
املعلمني للدولة. وأضاف الرشيد انه مت توقيع اتفاقية لـ 3 مشاريع مهمة 
ضمن اخلطة االستثنائية لوزارة التربية، مبينا انها تعد ارتقاء في أداء 
املعلم، وتقييم املناهج، وتعزيز القيم االجتماعية، متمنيا االستجابة 
السريعة من كلية التربية ملقترح فني لتنفيذ هذه املشاريع، كما متنى 

ان تزداد املشاريع التي تصب في املصلحة التعليمية.
من جانبها، أكدت العميد املســـاعد لشؤون األبحاث واالستشارات 
والتدريب في الكلية د.فاطمة نذر ان هذا اليوم بدأ فيه التفعيل احلقيقي 
لوزارة التربية والتعليم مع كلية التربية وحتديدا املكتب االستشاري 
واألبحـــاث والتدريب،  مبينة ان الهدف من هذا اللقاء تفعيل التعاون 

بني الكلية والوزارة.

من أجواء االنتخابات
ـ متيزت انتخابات هــــذا العام جلامعة اخلليج باإلعالميات 

العمالقة التي افتقدناها في االنتخابات املاضية.
� احلض��ور الكبير م��ن قبل طلب��ة اجلامعة بدأ منذ س��اعات 
االقت��راع االولى وب��دى التزاحم للتصويت عند ب��اب االقتراع في 

جلنتي الطالب والطالبات.
ـ وزعت القوائم اعالمياتها واحللويات واملشروبات واآليس 
كرمي والهوت دوغ على الطلبة منذ انطالق التصويت في التاسعة 

صباحا.
� جل��ان التصوي��ت لهذا الع��ام كانت جلنتني أصلي��ة وفرعية 

احداهما للطلبة واألخرى للطالبات.
ـ تواجد مناديب ومؤيدو القوائم في اجلماعة وقاموا بحث 
الطلبة على املشاركة بصورة فعالة لتحقيق التميز لهذا العام 

باملشاركة االنتخابية.
� باقة ورد الدارة العالقات العامة لتس��هيلهم وتيسيرهم لعمل 
االعالميني والصحافي��ني من حيث دخول اللجان االنتخابية بقيادة 

االخ عثمان العثمان.

محمد المجر
اختتمـــت انتخابـــات رابطة 
طلبة جامعـــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا مساء أمس بفوز 
»املســـتقلة« للعام الثامن على 
التوالي منذ إنشـــاء الرابطة بـ 
1073 صوتا واحتلت قائمة 1962 
وصيفا بـ 670 صوتا مقابل املركز 
الثالث التي حلت به قائمة الوسط 

الدميوقراطي بـ 426 صوتا.
الرسمي باسم  الناطق  وقال 
قائمة 1962 عبدالعزيز املطيري: 
نبارك لزمالئنا فوزهم، متمنني ان 
يبذلوا قصارى جهدهم في خدمة 
طالب وطالبات جامعة اخلليج، 
مشـــيرا الى ان االنتخابات يوم 

والزمالة دوم.
القوائم  ان  واضاف املطيري 
الطالبية كلها أنشـــئت من أجل 
هدف مشترك وهو خدمة اجلموع 
الطالبية داخل أسوار اجلامعة 
وحتقيق املكتسبات التي يطمح 
إليهـــا طلبة جامعـــة اخلليج، 
موضحا ان جميـــع القوائم في 
مركب واحد في خدمة اجلموع 
الطالبية سواء كنا نحن من يدير 
الرابطـــة أو زمالؤنا في القوائم 
األخرى.وكانت االنتخابات انطلقت 
في  التاسعة صباح أمس في الصالة 
الرياضية باجلامعة وشهدت عملية 
التصويت تأخرا في صندوق الطلبة 
ألكثر من نصف ساعة عن الوقت 
الذي مت حتديده للقوائم الطالبية، 
حيــــث فتحت الصناديق في متام 
الساعة التاسعة والنصف، بينما 
مت فتح باب التصويت في صندوق 
الطالبات في متام الساعة التاسعة 
صباحــــا، ليتم اغالقــــه في متام 
الساعة الرابعة عصرا، كما اتصفت 
االوضاع في أروقة وممرات اجلامعة 
باالزدحام الشديد من قبل الطالبات 
وسعيهن للمشاركة االنتخابية من 
خالل وجودهن بكل ممرات الكلية، 
بينما كان الطلبة ينتقلون ميينا 
ويســــارا، حيث يتلقفهم مناديب 
القوائــــم لــــالدالء بأصواتهم مع 
انتشار كبير لبوســــترات قائمة 
املســــتقلة وقائمة الوســــط التي 
اكتظت بها املمرات على اجلانبني 
اليمني واليسار، بينما كان تواجد 
بوسترات قائمة 1962 قليلة تكاد 

تذكر.
وقال رئيس جلنة االنتخابات 
الكنــــدري ان  باجلامعــــة د.علي 
صناديــــق االقتــــراع مت افتتاحها 
التاســــعة صباحا،  الســــاعة  في 
وان مــــن يحــــق لهــــم التصويت 
في انتخابــــات الرابطة لهذا العام 
حوالي 3500 طالــــب وطالبة من 
طلبة البكالوريوس واملاجســــتر 
والتمهيدي، وان عدد الذين أدلوا 

منذ الصباح دون أي مشاكل أو أي 
حاالت شطب أو الغاء، مضيفا ان 
عملية االســــتعداد النتخابات هذا 
العام بدأت مبكرا ومت اغالق الصالة 
التي يتم بها االقتراع منذ الساعة 
12 ظهرا من يوم االثنني، ولم يتم 
السماح ألحد بالدخول الى القاعة 
منذ ظهر االثنني الى ســــاعة فتح 

باب االقتراع.
وأضاف د.الكندري ان القوائم 
الطالبية الثالث التي شاركت في 
انتخابات هذا العــــام وهي قائمة 
1962 وقائمة الوسط الدميوقراطي 
والقائمة املســــتقلة أبدت تعاونا 
ملحوظا لهذا العام ولم نلحظ أي 
حالة عنف طالبي بينها، واصفا اياها 
باملتنافسني الذين ميثلون احلس 
النقابي الواعي الصاعد، موضحا 
ان القوائم الثــــالث تعاونت فيما 
بينها من حيث وضع االعالميات 
في ممرات وأروقة اجلامعة واملواقف 

بأصواتهم بعد ثالث ســــاعات من 
بداية عملية االقتراع ما يقارب الـ 
800 طالــــب وطالبة، حيث وصل 
عدد الطالبات الى 460 طالبة، بينما 
وصل عدد الطلبة الى 340 طالبا، 
فاملتوقــــع ان يكون االقبال عندما 
تنتهي احملاضــــرات كثيفا كعادة 

انتخابات الرابطة كل عام.
وأشار الكندري الى ان دخول 
الطلبة بناء على البطاقة اجلامعية، 
حيث يتم دخــــول الطالب ويقوم 
املوظف املختص عند باب الدخول 
بذكر رقم الطالب اجلامعي بصوت 
عال ومن ثم يقوم موظف اللجنة 
بالتدقيق مع املناديب والســــماح 
له بالدخول بشــــكل ســــريع بعد 
اعطائــــه ورقة لتحديد من يختار 
من القوائم الطالبية ليوضع الورقة 
في صندوق االقتراع ويخرج من 
الباب اآلخر تفاديا لالزدحام، الفتا 
الى ان العملية االنتخابية سارت 

اخلارجية بالتســــاوي بني جميع 
القوائم دومنا متييــــز بني قائمة 
وقائمة أخــــرى، وان االتفاق فيما 
بينها مت بصورة ودية بعيدا عن 
تدخلنــــا كإدارة جامعية إلمياننا 
بالروح الدميوقراطية الطالبية التي 

نريدها لطلبتنا.
من جهته، قال رئيس جلنة الفرز 
وليد العثمـــان ان عملية االقتراع 
سارت منذ الساعات االولى بصورة 
طبيعية وانسيابية بفضل اجلهود 
التي بذلهـــا الفريـــق القائم على 
االنتخابات برئاسة د.علي الكندري، 
وان التعـــاون واضح بيننا كجهة 
إشرافية وبني مندوبي القوائم الثالث 
الذين أبدوا تعاونا مثمرا ينم عن 
وعي نقابي واعد للقوائم الثالث.

وعــــن جتربــــة التصويــــت 
االلكترونــــي، قال العثمــــان: اننا 
بدأنــــا بدراســــة هــــذا املوضوع 
بصورة جدية، ونأمل تطبيقها في 
االنتخابــــات املقبلة بعد اخلروج 
بالنتائــــج االيجابيــــة للدراســــة 
اليها  التــــي حتتاج  والتجهيزات 
عملية التصويت االلكتروني بعد 
تعديل الالئحة املنظمة لالنتخابات 
مبوافقة اجلمعية العمومية للرابطة 

والقوائم الطالبية.
القائمة  أكــــد منســــق  بدوره 
املستقلة في جامعة اخلليج عبداهلل 
البدر ان وضع القائمة املســــتقلة 
في اخلليج يبشر باخلير، مؤكدا 
ان ثقة الطلبة عزيزة على القائمة 

املستقلة.
بدوره، أكد املنسق العام لقائمة 
الوســــط الدميوقراطي مشــــاري 
االبراهيم ان القائمة تســــعى الى 
تعزيــــز مبادئهــــا وطرحها داخل 
اجلامعة، فالفوز ليس غايتنا، بل 
وســــيلتنا إليصال رسالتنا التي 
الوطنية  تتمركز حول مبادئنــــا 

والدميوقراطية.

االنتخابات شهدت إقباالً كبيراً من الطلبة

تو�ص�������لت اإدارة جمعي�������ة ال�ص�������حفيني الكويتية لإتف�������اق مع اإدارة 

فن�������دق ومنتجع كوبثورن اجلهراء يح�ص�������ل فيه اأع�صاء اجلمعية 

وعائالته�������م على خ�صم ي�صل لأكرث من 50 ٪ على اأ�صعار الغرف 

خالل عطلة عيد الأ�صحى املبارك.

وي�صل �صعر الغرف�������ة املزدوجة ل�صخ�صني اإىل 35 دينارا بدل من 

ال�صعر العادي وهو 80 دينار وي�صمل �صعر الغرفة وجبتي الإفطار 

والغداء.

ويت�������م من�������ح ال�صعر اخلا��������ص باإب�������راز هوية جمعي�������ة ال�صحفيني 

الكويتية.

�إعـــــــالن

خ�صم خا�ص لل�صحفيني وعائالتهم

بفندق كوبثورن �جلهر�ء

خالل عطلة عيد الأ�صحى املبارك

للمراجعة وال�صتف�صار ميكن الت�صال ب�صكرتارية جمعية 

ال�صحافيني اأو اخلط ال�صاخن للفندق / 24567444

جانب من فرحة أنصار »املستقلة« بالفوز في االنتخابات

ادما األسمر متوسطة زميالتها


