
الجمعة 23 اكتوبر 2009   9الجامعة والتطبيقي
الكندري: حل مشكلة التحويل 

الداخلي لطلبة »األساسية«
محمد المجر

اعلن رئيس االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم 
والتدريب  التطبيقي 
ولي���د الكن���دري عن 
انفراج مشكلة طلبة 
كلية التربية األساسية 
الراغبني بالتحويل من 
قس���م آلخر، الفتا الى 
ان مجموعة من الطلبة 
واجهتهم مشكلة عدم 
وجود اماكن ش���اغرة 

لهم ببعض االقسام العلمية التي يرغبون بالتحويل 
اليها، واش���ار الى ان االحتاد تدخ���ل ووضع احللول 
املناس���بة لتلك املشكلة بالتنس���يق مع املسجل العام 
بالهيئة عدنان العصفور ورئيس قس���م تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية األساسية د.بدر اخلضري وكذلك 

رئيس مكتب التسجيل بالتربية حمد غامن.

عبدالرحمن السميطد.موضي احلمود

)أحمد باكير( انتخبنا القائمة األفضل في الطب املساعد

أنصار القائمة األكادميية يحتفلون بالفوز

طالبة في انتظار اإلدالء بصوتها احتفاالت بالفوز للعام الرابع على التوالي

اخترت القائمة األمثل طالبة تدلي بصوتها

وليد الكندري

السميط: الحمود وعدت بتحقيق مطالب موظفي »التطبيقي«
محمد المجر

اعلن رئي����س االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس 
نقابة التطبيقي عبدالرحمن السميط 
ان النقاب����ة التقت وزيرة التربية 
وزيرة التعلي����م العالي د.موضي 
احلم����ود بوجود مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي وامني سر النقابة 
م.فنيس العجمي صباح امس، حيث 
دار حديث مطول مع الوزيرة عن 
االسباب التي دفعت النقابة لتصعيد 
موقفها وانها كممثلة للعاملني يهمها 
احلصول على حقوق العاملني من 
االداريني في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب. واوضح 
السميط: اكدنا للوزيرة اننا ندعم 
توجهها في دعم التعليم واعتباره 
عماد هذا البلد وعصبه الرئيسي، 
وان االمم تقاس مبستوى تعليمها 

واالرتقاء ب����ه ومنح احلقوق لكل 
مستحق، خصوصا في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدة 
انها وادارة الهيئة يدعمون التوجه 
اخلاص مبنح الب����دالت للعاملني 
بالهيئة بالصيغة املناسبة ملجلس 
اخلدمة املدنية. ووجه الس����ميط 
الشكر للوزيرة د.موضي احلمود 
لتفهمها املوقف ودعمها احلق وكذلك 
ملدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
على دعم����ه للعامل����ني واملطالبة 
بحقوقهم وتشجيعه على املساواة 
وكذلك وجه السميط حتية شكر 
كبيرة لكل العامل����ني والعامالت 
بالهيئة في ديوان الهيئة وكلياتها 
ومعاهدها على التزامهم وحرصهم 
على االلتفاف حول ممثلهم الشرعي 
وتضامنه����م للمطالبة بحقوقهم، 
واكد اعتزازه بالتعاون الكبير الذي 

ومس����تواها االكادمي����ي كمقياس 
للتحض����ر والتطور، وانه متى ما 
كان هناك تعليم واعد ومميز فإن 
هذا ينعكس على املجتمع بصورة 
عامة، واننا كنقابة ومن باب ايصال 
الصوت واملطالبة باحلق جلأنا الى 
التصعيد بالتدرج واتبعنا السبل 
الدميوقراطية مع حرصنا الكبير 
عل����ى ان يت����م العمل عل����ى اكمل 
وجه واال تعط����ل مصالح الناس 
او يتم تأخيره����ا، لكن طال االمد 
وزاد االنتظ����ار فلجأنا للتصعيد. 
وبني الس����ميط ان الوزيرة اكدت 
التعليم ووعدت  انها تعمل لدعم 
بأنها ستبذل اقصى اجلهود لكي 
يحص����ل اصحاب احلق����وق على 
حقوقه����م ويتم من����ح التطبيقي 
البدالت واحلوافز  واالداريني فيه 
التي يحتاجونه����ا، خصوصا ان 

بذل من املوظفني خلدمة احلاالت 
االنسانية وعدم تعطيل امورهم، 
ودعا الس����ميط العاملني للعودة 
الى العمل من االحد بنظام طبيعي 
وااللتزام بس����اعات العمل، مؤكدا 
اننا كنقابة نتفاءل بأن يكون هناك 
بشرى قريبة واننا يحدونا االمل ان 
جند الدعم من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وكذلك 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية ورئيس مجلس اخلدمة 
املدنية الشيخ د.محمد الصباح وان 
ثقتنا في حكومتنا كبيرة وبحرصهم 
على تش����جيع التعليم وتطويره 
واالرتقاء به، واكد الس����ميط اننا 
نأمل ان نسمع البشرى قريبا وان 
يتم اعطاء احلق����وق الصحابها، 
فقد طال االنتظار وباذن اهلل نحن 
قريبون من قطف الثمار وتسجيل 

التعليم التطبيقي مؤسسة ضخمة 
وكبيرة ويقع عليها عبء كبير وانها 
كوزيرة يهمها ان يكون العدل هو 
املقياس املوجود واملعمول به وان 
املس����اواة يجب ان تتم بني جميع 

املؤسس����ات التعليمية، ووعدت 
د.موضي احلمود بأنها س����تلتقي 
ديوان اخلدمة املدنية واملسؤولني 
في مجل����س اخلدمة املدنية قريبا 
وستتحرك لكي يتم دعم التعليم 

نقابة الهيئة التقت وزيرة التربية بحضور الرفاعي والعجمي

»المنار الطبي« سيطرت على مقاعد »الطب المساعد«

»األكاديمية« على عرش »الطب« للعام الرابع 

بيان عاكوم
استطاعت قائمة املنار الطبي 
ان تفوز مبقاع����د كلية العلوم 
الطبي����ة املس����اعدة بحصولها 
على 341 صوتا مقابل 313 صوتا 
الوس����ط  حصلت عليها قائمة 
الدميوقراطي في حني حصلت 
القائمة اإلسالمية على 23 صوتا 
فق����ط. وكانت األجواء في كلية 
الطب املساعد اكثر هدوءا بالرغم 
من االقبال الكثيف عند الطالب 
والطالبات وقد سجل صندوق 
االقتراع عند الواحدة ظهرا وقبل 
ساعة من إغالق الصناديق 76 
صوتا من اصل 95 في صندوق 
الطلبة اما في صندوق الطالبات 
فصوت 525 من اصل 702 صوت. 
وق����د وصف رئيس اللجنة فهد 
املطي����ري االج����واء واالقب����ال 
باجليدين، مشيرا الى ان هناك 
تعاونا ما بني الطالب واداريني 
الكلية، الفتا الى توفير االرشادات 
للطالب. ونفى حصول اي مشاكل 
اال فيما يخص الطالب املستجدين 
الذين ال يعلمون كيفية التصويت، 
مش����يرا الى ان منسقي القوائم 

كانوا حاضرين إلرشادهم.
اما امام صن����دوق تصويت 
الطالبات فبدا االزدحام واالجواء 
احلماسية بني القوائم املتنافسة 
وه����ي املنار الطبي والوس����ط 
الدميوقراطي والقائمة اإلسالمية 
وكانت املسؤوالت عن كل قائمة 
يسعني جاهدات الستمالة الطالب 
للتصويت للقائمة التي ينتمني 

إليها.
وكان����ت هناك جولة قام بها 
عميد الشؤون الطالبية الى جانب 
العبيدي  الكلية د.سعود  عميد 
وقال العبيدي ل����� »األنباء« ان 
االنتخابات مرت بطريقة سليمة 
ودميوقراطية حيث لم تش����هد 
اي حادث يخل باألمن والسالمة 
وال باالخالقيات املتعارف عليها 
بني الطالب. واضاف زار عميد 
الشؤون الطالبية الكلية في جولة 
خاطفة وتفقدنا سير االنتخابات 
وشهدنا سالستها، مؤكدا ان ادارة 
اجلامعة وعميد الشؤون الطالبية 
وادارة الكلي����ة ال يبخلون على 
ابنائهم لتق����دمي التعليم اجليد 
ومتابعة التنظيم. وكانت طالبات 
كلية الطب املساعد أكثر حماسة 
من طالبات كلية الطب فمؤيدي 
القوائم كن يقفن امام مقر االقتراع 
يحاولن استمالة الطالبات لصالح 
القوائم التي ينتمني إليها في جو 

من احلماسة والتصفيق.
وزعت قائمة املنار الطالبي في 
الطب املساعد اوراقا ُكتب عليها 
»االنتخابات يوم.. والزمالة دوم.. 

صوتكم أمانة«.

بيان عاكوم
القائم���ة األكادميية  وعدت 
بكلية الطب اجلموع الطالبية 
بتحقيق الفوز للعام الرابع على 
التوالي ووفت بوعدها وحققت 
انتصارا ف���ي انتخابات رابطة 
الطب بحصولها على 286 صوتا 

مقابل 252 للقائمة الطبية.
وكان املش���هد االنتخابي في 
كلية الطب حماسيا فالتنافس 
بني القائمتني األكادميية والطبية 
ب���دا على أش���ده، خصوصا ان 
الفرق العام املاضي في النتائج 
لصالح األكادميية بفرق خمسة 
أصوات فقط، وهذا ما يفس���ر 
التي نشبت  الكالمية  املشادات 
يوم امس بني احلني واآلخر بني 

القائمتني.
اإلقبال من���ذ فتح صناديق 
االقتراع عند التاس���عة صباحا 
وص���ف باملمتاز، ه���ذا ما أكده 
رئي���س اللجنة خال���د البناي، 
مشيرا الى ان نسبة التصويت 
وصلت لنحو 75% قبل ساعة من 

إغالق صناديق االقتراع.
وكان قد ص���وت نحو 227 
طالبا م���ن أصل 262 طالبا، اما 
في صندوق الطالبات فقد سجل 
مشاركة نحو 282 من أصل 338 

طالبة.
منس���ق القائمة الطبية بدر 
العياد وصف اإلقبال بالكثيف، 
مشيرا الى ان هذا األمر يدل على 

الوعي النقابي للطالب.
وقال: ليس من املمكن توقع 
من سيفوز ألن صناديق االقتراع 

هي التي ستحدد.
القائمة األكادميية  أمني عام 
يوسف بوخمسني الذي بدا على 
وجهه القلق اختصر كالمه آمال 
ان تكون نتائج هذا العام أفضل 

من العام املاضي.
وكذلك كان ملنس���قة القائمة 
الطبية بن���ات موضي الرومي 
بالتزام  مشاركة أش���ادت فيها 
الطالب في املشاركة باالنتخابات، 
مش���يرة الى ان األمور تس���ير 

بسالسة.
واشارت الى ان هناك تعاونا 
ب���ني إدارة اجلامعة ومنس���قي 
القوائم، وبينت ان الطالب في 
النهاية س���يعرف من سيختار 
لتمثيل���ه. وكان���ت كلية الطب 
شهدت بعض املشادات الكالمية 
منذ س���اعات الصب���اح األولى 
وامتدت املنافس���ة حلني إغالق 
صناديق االقتراع، حيث كان كل 
من القائمتني األكادميية والطبية 

تتربصان بعضهما لبعض.
وكان ق���د تذمر احد الطالب 
وس���بب مش���ادة كالمي���ة بني 
القائمتني بسبب جتمع مناصري 
كل قائم���ة بقرب���ه حلثه على 
االنتخاب للقائمة التي ينتمون 

إليها.

حصلت على 341 بفارق 28 صوتًا عن منافستها »الوسط الديموقراطي«

34 صوتًا حالت دون فوز »الطبية« في االنتخابات

نتائج انتخابات طلبة كلية العلوم الطبية المساعدة للعام الجامعي 2010/2009
طلبة كلية العلوم الطبية المساعدة

اإلسالميةالوسط الدميوقراطياملنار الطبياملتفرقةامللغاةاملقترعوناملقيدون

95860241385الطلبة

-----90.5%11.92%نسبة الطلبة

70262081930027518الطالبات

-----88.3%88.08%نسبة الطالبات

797املجموع
70682134131323

%88.58-%2.97%48.30%44.33%3.25

نتائج انتخابات طلبة كلية الطب للعام الجامعي 2010/2009
طلبة كلية الطب

الطبيةاألكادمييةاملتفرقةامللغاةاملقترعوناملقيدون

26025137130111الطلبة

-----43.73%نسبة الطلبة

336308010156141الطالبات

-----56.27%نسبة الطالبات

596املجموع
559217286252

%93.79%0.35%3.04%51.16%45.08


