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المستقبل حلت ثانية بحصولها على 4572 صوتاً والوحدة اإلسالمية حازت 236

ً »املستقلة« حتافظ على عرش »التطبيقي« للسنة اخلامسة بـ 5077 صوتا
عبداهلل الراكان

اكتســحت القائمة املستقلة 
للعام اخلامس على التوالي مقاعد 
االحتاد العــام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وذلك بحصولها على 
5٠77 صوتا مقابل 457٢ صوتا 
لقائمة املســتقبل الطالبي، فيما 
حلت قائمة الوحدة االســالمية 
اخيرا بحصولها على ٢3٦ صوتا. 
وفي السياق نفسه، أكد عميد 
الشؤون الطالبية د.حسني املكيمي 
ان العــرس الدميوقراطــي فــي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب جنح بــكل املقاييس 
بفضــل ابنائنا الطلبــة الواعني 
وبفضل تضافر اجلهود، مشيدا 
بالــدور الكبيــر الــذي قامت به 
وســائل االعالم في نشر الوعي 
الثقافي واملناســب الذي اســهم 
بشكل كبير في جناح انتخابات 
الطلبــة.  واضــاف املكيمي في 
تصريح لـ »االنباء« انه لم تسجل 
االنتخابــات اي ظواهر عنف او 
مشاجرات او الترديد بالهتافات 
الطائفية، مشــيدا بوعي ابنائنا 
الطلبة وحبهــم الكبير لبلدهم 
العزيــزة الكويــت، كمــا تقــدم 
بالشكر جلميع اجلهات املشاركة 
في اجناح العرس الدميوقراطي 
خاصة وزارة الداخلية ملا بذلوه 
من جهد كبير في تذليل العقبات 
متوجها بالتهنئة للقائمة املستقلة 
على هذا الفوز اخلامس مشــيدا 
بالدور الذي قامــت به الهيئات 
املســاندة إلجناح هــذا العرس 
الدميوقراطي. وكانت انتخابات 
احتاد طلبة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب جرت أمس 
فــي أجــواء مــن الدميوقراطية 
ســادتها أجــواء حماســية بني 
الطلبة، بعــد أن انطلقت في الـ 
9 صباحا وكان اإلقبال متوسطا 
في الساعات األولى وضعيفا في 
بعض الكليات وبلغ عدد مقرات 
االقتراع ١٢ مقرا للتصويت موزعة 
على مختلف كليات ومعاهد الهيئة 
واستمرت صناديق االقتراع في 
استقبال املصوتني حتى الرابعة 
عصرا. من جانبه، تفّقد مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.أحمد األثري األجواء 
االنتخابيــة وعملية اســتقبال 
صناديق االقتراع للطلبة الختيار 

اسلوبا ونهجا دميوقراطيا راقيا 
من خالل التفاعل الطالبي اجليد 
منذ الصباح الباكر والتعبير عن 
الرأي والرأي اآلخر في االنتخابات 
وتكوين هذا احلــس االنتخابي 
واكتساب التنشئة الدميوقراطية 
الصحيحــة داخــل مؤسســات 
التعليم العالــي أظهرت لنا هذا 
الوعــي االنتخابــي الكبير لدى 
ابنائنا الطلبة فهم على قدر عال 
من املسؤولية. وشكر د.األثري 
العاملني في فرق العمل املختلفة 
وجميع ادارات الهيئة املشاركة في 
العملية االنتخابية على جهودهم 
املباركــة فــي اجنــاح العــرس 
الدميوقراطي الذي يؤكد تأصيل 
روح الدميوقراطية في الكويت، 
متمنيا التوفيق للقوائم املشاركة 

في هذا العرس الدميوقراطي.

كليات العارضية
وشهدت كلية التربية األساسية 
في العارضية بنني وبنات اقباال 
كثيفا على صناديق االقتراع منذ 
ساعات الصباح األولى وتهافت 
الطلبــة والطالبات أمــام أبواب 
اللجان، رافعني شعارات قوائمهم 
وعمل دعايات شخصية واطالق 
الوعود في سبيل احلصول على 
األصوات وعبــرت الطالبات عن 
حقهــن فــي املشــاركة بالعرس 
الدميوقراطــي واختيار ممثليهم 
األنســب. من جانبه، اكد رئيس 
مكتب شــؤون الطلبــة ورئيس 
جلنة تصويت البنني في التربية 
األساســية عمــاد اســماعيل ان 
االنتخابات لم تشهد أي مشاكل أو 
معوقات تذكر وسط اقبال كثيف، 
حيث بلغ عدد املقترعني ٨٠٠ طالب 

حتى الساعة ١٢ ظهرا.
من جانبها، اضافت رئيســة 

جلنة اقتراع الطالبات في التربية 
األساسية خالدة الفضالة انه مت 
فتح ابواب االقتراع في الســاعة 
9 صباحا وســط اقبال متفاوت 
بني املتوســط والكثيف وشهدت 
عمليــة التنظيــم سالســة مــن 
قبل املنظمــات حيث وصل عدد 
املقترعات الى ١٠٠٠ طالبة حتى 
الساعة ١٢ ظهرا. كما سيطر الهدوء 
على كليــة الدراســات التجارية 
بنني وســط عزوف ملحوظ من 
الطلبة عن التصويت واستغراب 
اللجنة املنظمــة وتواجد اعضاء 
منســقي القوائــم الذيــن قامــوا 
بحث الطلبة على التصويت قبل 
اغالق الصناديق من خالل مواقع 
التواصــل االجتماعــي ومواقف 
الســيارات. وبلغ عدد املصوتني 
حتى الســاعة ١٢ ظهــرا ٦٠٠ من 
3٠47 طالبا يحق لهم التصويت. 
وعلى العكس نشطت كلية البنات 
من خالل تهافت الطالبات بكثرة 
للتصويــت باإلضافة الى وجود 
جميع ممثالت القوائم امام مبنى 
االقتراع وحصلت بعض املشادات 
بني الطالبات. وقالت رئيسة جلنة 
الطالبات في الكلية منى الغريب 
انــه منــذ فتــح بــاب التصويت 
والطالبات تهافنت على التصويت 
ورمبــا حصل بعــض الربكة في 
البداية، ولكن ذلك شيء طبيعي 
بسبب االزدحام ومت تدارك االمر 
وسارت االنتخابات على اجمل ما 
يكون ووصل عدد املقترعات حتى 

١٢ ظهرا الى 75٠ طالبة.

الشويخ
وبدأت األجواء االنتخابية في 
كليات الدراسات التكنولوجية 
»بنني وبنــات« بإقبال كبير في 
فترة الصباح عند فتح صناديق 
االقتراع في التاسعة صباحا حيث 
بدأت اجلموع الطالبية تتكاثر عند 
جلان االقتراع عند احلادية عشرة 
حتى الواحدة ظهرا، كما ان العديد 
من القوائم املرشحة حرصت على 
التواجد وتعليق »بروشوراتها« 

في مختلف اماكن الكلية.

إقبال ضعيف
وشــهدت كليــة التمريــض 
ومعهــد االتصــاالت واملالحــة 
اقباال ضعيفــا واختفاء مظاهر 
االنتخابات، وسيطرت املستقلة 
عــام  بشــكل  األجــواء  علــى 
واختفت مظاهر املنافسة مبعهد 
السكرتارية بحولي ولم يتواجد 
سوى البروشورات االعالنية التي 

مثلت قائمة واحدة فقط.

)ريليش كومار( طالبات يدلني بأصواتهن في كلية العلوم الصحية  

جموع الطالب تعبر عن فرحتها بالفوز 

فرحة عدد من أنصار القائمة املستقلة بالفوز في االنتخابات           )زين عالم(

األثري: العرس 
االنتخابي للطلبة 

يعكس احلياة 
الدميوقراطية في 

الكويت

املكيمي لـ »األنباء«: 
 لم نسجل أي 

 ظواهر عنف 
أو مشاجرات والطلبة 

أبدوا وعياً كبيراً

عدد من الطلبة خالل التصويت

ممثليهم في االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب خالل جولته 
على مقار اللجان االنتخابية في 

كليات ومعاهد الهيئة.
وأكد خالل جولته اســتمرار 
سير العملية االنتخابية الحتاد 
طلبــة ومتدربي التطبيقي على 
النحــو املطلوب، مشــيدا بدور 
عمادة شؤون الطلبة واإلدارات 
واللجــان االنتخابيــة العاملــة 
املشاركة في تنظيم االنتخابات 
والقيام بدورها على أكمل وجه 
من خالل تنظيم االنتخابات في 
كليات ومعاهــد الهيئة. وأعرب 
عن سعادته بهذا العرس الطالبي 
الذي يعكس صورة مشرفة عن 
الدميوقراطية  الكويت واحلياة 
فيهــا من خالل اختيــار الطلبة 
من ميثلهم ويدافع عن حقوقهم 
وتطلعاتهم، مشيرا الى أن العملية 
االنتخابية فــي التطبيقي متثل 

مصادر تربوية لـ»األنباء«: تعديل نظام تقييم الدرجات
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ »األنباء« عن أن 
وزارة التربية تضع اللمسات األخيرة على آلية 
توزيع الدرجات خالل الفترة للطالب مبجموع كلي 
100 درجة منها 20 للواجبات واألنشطة واألعمال 
و10 اختبار كتابي و70 اختبار نهائي. وأصدر وكيل 
الوزارة د.هيثم األثري قرارا يقضي بتعديل آلية 
احتساب غياب الطالب في املرحلة االبتدائية، حيث 
أوضح أن املتغيب بعذر مقبول في الصف الرابع 
ابتدائي عن أي جزء من درجة األعمال يتم تقييمه 
عند حضوره، كما أن الطالب املتغيب بعذر مقبول 

عن أي اختبار قصير ترحل الدرجة مع االختبار 
الذي يليه، أما املتغيب عن االختبار األخير فيجري 
له اختبار حسب التقومي الدراسي )املتغيبون بعذر 
مقبول(. وأضــاف د.األثري في قراره أن طالب 
الصف اخلامس املتغيب بعذر مقبول عن أي جزء 
من درجة األعمال يتم تقييمه عند حضوره، كما أن 
الطالب املتغيب عن االختبار القصير واملخصص 
له 20 درجة ترحل درجته لالختبار النهائي على أن 
يختبر في كامل موضوعات الفصل الدراسي، أما 
طلبة الصفني األول والثاني ابتدائي فيطبق عليهم 
ما جاء في الوثيقة األساسية للمرحلة االبتدائية 

للعام الدراسي 2017/2016.


