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احتاد التطبيقي 
قّدم العديد من 
اإلجنازات أبرزها 

االنتقال للعارضية 
والسماح بالتحويل 

ودعم الكتب 
الدراسية

املوافقة على 
مطالب االحتاد 

بعد االعتصام الذي 
نظمناه للمطالبة 
بتمديد التسجيل 

وفتح الشعب 
الدراسية

إقرار الئحة 
السلوك الطالبي 

دون الرجوع 
للجموع الطالبية 
من قبل عمادة 

النشاط والرعاية 
الطالبية

طالبنا كثيراً بضرورة 
استبدال نظام البانر 
نظراً للسلبيات التي 

يعانيها الطالب 
والطالبات بسببه

الصرف لغير املستحقني، حيث 
يتم استبعاد املفصولني ومن 
قام���وا بوقف قيده���م وهكذا 
املكافأة  بهدف ضمان وصول 
ملستحقيها من املسجلني بالهيئة 
فقط وبعد االنتهاء من تنقية 
الطالب  الكش���وف يحص���ل 
على جميع مستحقاته وبأثر 

رجعي.

هل ملس االحتاد 
تعاون اإلدارات التابعة 

للهيئة مع مطالباتكم 
وانشطتكم؟

٭ ملسنا تعاون عدد من االدارات 
وكذلك ملس���نا ع���دم االهتمام 
الطلبة والعمل على  مبشاكل 
حلها، وكأننا في واد وهم في 

واد آخر.

أين االحتاد من انتشار 
ظاهرة العنف الطالبي؟

٭ نظم االحتاد ندوات توعوية 
حملاربة هذه الظاهرة والعمل 
عل���ى الوقوف على اس���بابها 
والعمل على معاجلتها بالتعاون 

والتنسيق مع الهيئة.

رسالتك إلى مدير 
التطبيقي؟

٭ أشكر مدير الهيئة د.أحمد 
االثري على ما قدمه طوال هذا 
العام، واقول ان سبب اخلالفات 
ف���ي الهيئة ه���ي نائبة املدير 
العام، ونحن على اس���تعداد 
لتقدمي شكوى رسمية ضدها 
بالتع���اون مع الروابط كونها 
تقوم بأعمال مخالفة لالئحة، 
ومدير التطبيقي أصبح كأنه 
»مطافي« يحاول حل املشاكل 
التي تتسبب فيها نائبة املدير 
العام، وهي في احلقيقة سبب 

اخللل في الهيئة.

رسالتك للقوائم 
الطالبية؟

٭ علينا أن منارس االنتخابات 
الطالبية بكل رقي في وجو من 
احملبة واالخوة، فاخلاسر يهنئ 
الفائز والفائز يواسي اخلاسر، 
ألن كل تقدم في هذه املنافسة 

ملصلح الطلبة اوال واخيرا.

رسالتك للجموع 
الطالبية؟

٭ الطلب���ة يعلمون جيدا من 
اجتهد ومن عم���ل من أجلهم 
وجربوا كل القوائم، حيث مر 
على قيادة االحتاد 3 قوائم وهم 
اعلم مبن يعم���ل لهم ويقوم 
بدوره خلدمتهم، وعلى جميع 
الطلبة املش���اركة في العرس 

الطالبي.

وهناك خلل حقيق����ي، وال بد 
املديرين في  اعادة جدولة  من 
عمادات الكليات وكل املديرين 

في الهيئة.

هناك شكاوى من بعض 
الطلبة بسبب تأخر 

املكافأة، كيف تواجهون 
ذلك؟

٭ لقد ش���غلتنا هذه القضية 
حتدي���دا ملا متثله للطالب من 
التزامات  أهمية وما لديه من 
ال بد من الوفاء بها في مواعيد 
محددة، ولذلك فإن االحتاد يولي 
تل���ك القضي���ة أهمية خاصة 
ونقوم مبتابعتها والتنسيق 
أوال بأول مع عمادة النش���اط 
والرعاي���ة الطالبي���ة لضمان 
صرفها في مواعيدها احملددة، 
ولكن املشكلة أن العمادة تقوم 
م���ع بداية كل فصل دراس���ي 
مبراجع���ة وتنقية كش���وف 
الطلبة الستبعاد االسماء غير 
املستحقة للمكافأة حفاظا منها 
على املال العام ولضمان عدم 

الف دينار فقط طوال 3 فصول 
دراسية، وميزانية االحتاد التي 
تقدم »فاشلة..فاشلة..فاشلة« 

ولن تكفي.

ما تقييمكم للعمل بنظام 
البانر؟

٭ نحن طالبنا وأكثر من مرة 
النظام  بضرورة استبدال هذا 
نظرا للسلبيات التي يعاني منها 
الط����الب والطالبات جراء هذا 
النظام، وقد طرحنا هذا األمر 
الهيئة  عند لقائنا مدي����ر عام 
د.أحمد األثري ووعدنا مبعاجلة 
جميع السلبيات املوجودة بهذا 

النظام أو استبداله.

 في ظل الكثافة العددية 
لطلبة الهيئة، 65 ألف 

طالب وطالبة، أال تعتقد 
أن هناك هضما حلقوق 
منتسبي التطبيقي عن 
غيرهم من مؤسسات 

التعليم العالي؟
٭ نعم، هناك ظلم في كل شيء 

التي واجهتكم خالل 
توليكم االحتاد؟

٭ أبرز تلك املشاكل هي مشكلة 
الشعب الدراسية والتي يواجهها 
كل احت����اد وهي ف����ي احلقيقة 
مشكلة مزمنة حتتاج إلى حل، 
وألقي باللوم بشكل مباشر على 
التربية  الهيئة ووزي����ر  مدير 
ووزير التعليم العالي في حل 

هذه املشكلة.

من أبرز املشاكل التي 
تواجهكم قلة املوارد 

املالية، فما صحة هذا 
االمر؟

٭ من املشاكل الكبيرة حقيقة 
العام  الت����ي واجهتنا خ����الل 
النقاب����ي املاضي هي مش����كلة 
الدعم املادي وقلته بالنس����بة 
التطبيقي مبختلف  إلى هيئة 
كلياته����ا ومعاهده����ا أس����وة 
بباقي االحتادات الطالبية التي 
حتصل على مبالغ مالية تفوق 
ميزانيتنا، فهل يعقل أن أمارس 
أنشطتي وفعالياتي مببلغ 40 

إدارة الهيئة؟
٭ هناك تعاون بني إدارة الهيئة 
واالحت����اد وبحم����د اهلل مدير 
التطبيقي متع����اون من بداية 
الس����نة إلى الي����وم، أما نائبة 
املدير العام ف����ال تعاون بيننا 
وبينها منذ سنوات وليس اآلن 

واجلميع يعاني منها.

ماذا عن تعاونكم مع 
عمادة النشاط والرعاية 

الطالبية؟
٭ هناك تعاون بيننا وبينهم 
في عدد من القضايا وخالفات 
الس����لوك  أبرزها الئحة  كذلك 

الطالبي.

ماذا مت بخصوص الئحة 
السلوك الطالبي؟

٭ طلب����ت من عميد النش����اط 
والرعاي����ة الطالبي����ة الئح����ة 
الس����لوك الطالبي ملناقش����تها 
مع أعضاء االحت����اد والقوائم 
الطالبية، وكانت هناك مماطلة 
في إعطاء االحتاد نس����خة من 
الئحة السلوك الطالبي لعرضها 
الطالبية التخاذ  على اجلموع 
القرار فيها، ومتت دعوتنا إلى 
االجتماع ورفضنا احلضور دون 
مناقشتها مع الطلبة ومت إقرارها 

دون الرجوع إلى االحتاد.

هل ستكون الئحة 
السلوك الطالبي على 

جدول أعمال الهيئة 
اإلدارية لالحتاد القادم؟

٭ نعم ستكون ضمن اولوياته 
بالتنسيق مع اجلموع الطالبية 
الهيئة مش����اركة  فيجب على 
اجلموع الطالبية كونها عليها 
تعديالت كثيرة وهي تختص 

بشكل مباشر بالطلبة.

وماذا عن أبرز املشاكل 

ماذا قدم االحتاد خالل 
توليكم الرئاسة للهيئة 

اإلدارية؟
٭ بحمد اهلل استطاع االحتاد ان 
يساهم بشكل مباشر في عملية 
العارضية  االنتقال إلى مواقع 
التربية األساس����ية  لكليت����ي 
والدراسات التجارية، وتظليل 
ممرات كلية التربية األساسية 
بن����ني وبن����ات، باإلضافة إلى 
السماح للمتدربني بالتحويل 
بني املعاهد ومن تخصص الى 
تخصص بعد ان ملس االحتاد 
حاجة هذا املطلب كون البعض 
منهم مت قبوله مبعهد ال يتوافق 
مع ميوله وال يتمكن من التحويل 
الى التخصص الذي يرغب به، 
وكذلك قام االحتاد بالتحرك من 
اجل رفع دعم الكتب الدراسية 
الى 60% بدال من 40% باالضافة 
الى العديد من اإلجنازات التي 
ق����ام بها االحتاد خ����الل العام 

النقابي.

أين االحتاد من مشاكل 
التسجيل؟

٭ أي مش����كلة كان����ت حتدث 
في عملية التس����جيل كنا اول 
من يتح����رك لها ونتواصل مع 
الهيئة من اجل  املسؤولني في 
حلها، وفي حال إغالق األبواب 
امامنا كانت لنا حتركات جدية 
وقمن����ا بتنظيم اعتصام حتى 
متت املوافقة على مطالبنا ومت 
التمديد للتسجيل وفتح الشعب 
الدراسية، وهذا يدل على اننا 
كنا متواجدين مع كافة املشاكل 
التي تعترض الطلبة في عملية 

التسجيل.

تقدمتم مبقترحات إلى 
مدير التطبيقي بعد 

فوزكم بالهيئة اإلدارية، 
ما الذي مت منها؟

٭ نحن بالفع����ل تقدمنا بعدة 
مقترح����ات ومت����ت املوافق����ة 
الدراسات  على االنتقال لكلية 
الس����نة  التجاري����ة من بداية 
وتظلي����ل املم����رات وتزوي����د 
الكليات مبح����الت عصائر في 
كل الكليات واملعاهد باالضافة 
إلى دعم الكتب الدراسية. كما 
التطبيقي  إدارة  طالب االحتاد 
بتخصيص ماكينة سحب آلي في 
كل كلية ومعهد لكن هذا االمر لم 
يتم إجنازه بعد، وذلك للدورة 
املستندية في الهيئة والتي تأخذ 
وقتا حت����ى يتم االنتهاء منها، 
وبحمد اهلل نستطيع ان نقول 
بأنه مت تنفيذ 70% إلى 80% من 

مطالبات االحتاد.

ماذا عن تعاونكم مع 

)انور الكندري( خالل مقابلة االحتاد مع د.أحمد االثري عبد احملسن الشمري متحدثا للزميل ثامر السليم  

5 قوائم طالبية تتنافس في انتخابات »التطبيقي« اليوم
ثامر السليم

يتجه صباح اليوم طلبة وطالبات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الختيار 

من ميثلهم من القوائم الطالبية التي تخوض 
االنتخابات على مقاعد االحتاد العام لطلبة 

ومتدربي الهيئة.
حيث تشهد هذه االنتخابات تنافسا شديدا 

بني القوائم الطالبية والتي تخوض انتخابات 
االحتاد وهي »قائمة املستقبل الطالبي، وقائمة 

التحالف الطالبي، والقائمة املستقلة، وقائمة 

الوحدة االسالمية، وقائمة جتمع املستقلة«.
وتشهد انتخابات احتاد التطبيقي منافسة 
شديدة بني قائمة املستقلة املسيطرة على 

مقاعد االحتاد، وقائمة املستقبل الطالبي التي 
حتالفت مع قائمة االحتاد الطالبي الطامحة 
إلى العودة ملقاعد الهيئة اإلدارية، في ظل 

حماس القوائم األخرى للظفر بنسبة كبيرة 
من األصوات. في حني تسعى القائمة املستقلة 
الى الفوز مجددا مبقاعد االحتاد، فيما حتاول 

أيضا كل من قائمة املستقبل الطالبي واالحتاد 
الطالبي اإلطاحة بالقائمة املستقلة.

اآلداب واالجتماعية 
واإلدارية إلى قبل النهائي 

في دوري املناظرات

الهاشم: مديرو اجلامعات بحثوا مواضيع مشتركة  
بني مؤسسات البحث العلمي اخلليجية

العلمية ولق����د كان دور مدير 
املعهد د. ناجي املطيري جليا 
وواضحا، فله من أمانة املجلس 
كل الشكر. وأضاف الهاشم أن 
الكويت قدموا  طلبة جامع����ة 
خالل االجتماع مشروعا مميزا 
ن����ال استحس����ان املديري����ن، 
وكذلك قدمت عدة أوراق عمل 
تناقش جودة التعليم واملناهج 

املستقبلية.
وتقدم الهاشم باسم األمانة 
العام����ة ملجلس التعاون لدول 
العربي����ة بالش����كر  اخللي����ج 
والتقدير والعرفان إلى الكويت 
الكويتي  وحكومتها والشعب 
الكرمي، وتقدم جميع املشاركني 
في هذا االجتماع بالش����كر إلى 
جامعة الكويت ممثلة مبديرها 

د. عبداللطيف البدر.

العام املس����اعد  قال األمني 
لشؤون اإلنس����ان والبيئة في 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
الهاش����م  العربي����ة د.عبداهلل 
إن اجتم����اع مديري اجلامعات 
ومؤسس����ات البح����ث العلمي 
العشرين الذي عقد في الكويت 
تناول عدة مواضيع مشتركة 
بني جامعات ومؤسسات البحث 
العلمي في دول اخلليج ومنها 
تبادل اخلبرات وعمل البحوث 
املشتركة ودراسة إقامة احتاد 
اجلامعات اخلليجية ومباركة 
معاملة أبناء اخلليج في القبول 
حس����ب ش����روط اجلامع����ات 
والعرض والطلب وكذلك تنسيق 
املواقف في احملافل الدولية، وقد 
مت تدشني »موقع جسر« والذي 
تبن����اه معهد الكويت لألبحاث 

طالبات »االجتماعية«

بهبهاني: »التطبيقي« 
أمتت استعدادها لالنتخابات

والنظام التأديبي في الفصل 
الثالث، مش����ددا ف����ي الوقت 
نفسه على جميع املرشحني 
االبتعاد عن القبلية والطائفية 
وااللتزام بالوحدة الوطنية. 
واك����د اهتمام مدي���ر الهيئة 
العرس  د.احمد االثري بهذا 
الدميوقراط���ي وتوجيهاته 
بتذلي���ل كل العقب���ات امام 
الطلبة واملتدرب���ني لالدالء 
بأصواتهم في سهولة ويسر، 
كما اشاد باجلهات اخلارجية 
التي تساعد الهيئة على جناح 
هذه االنتخابات وهي وزارة 
الداخلي���ة ووزارة الصحة 
وبلدية الكويت، متمنيا لكل 
املرشحني التوفيق والنجاح 
النتائج  وان يتقبل اجلميع 
الكويتية  ب���روح األس���رة 

الواحدة.

قال عميد النشاط والرعاية 
الطالبية د.خليفه بهبهاني ان 
انتخابات االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب تقام اليوم 
ويتنافس عليها خمسة قوائم 
طالبية هم قائمة املس����تقبل 
الطالب����ي وقائمة املس����تقلة 
وقائم����ة الوح����دة الطالبية 
وقائمة املستقلة باإلضافة الى 
خمس����ة مرشحني مستقلني، 
مؤكدا اس����تعداد الهيئة لهذا 
الدميقراطي. وناشد  العرس 
بهبهاني جميع الطلبة اهمية 
السلوك  االطالع على الئحة 
الطالبي الت����ي أقرتها الهيئة 
خاصة فيما يتعلق بحقوق 
الطال����ب وواجباته بالفصل 
األول وم����ا يتعل����ق بإصدار 
د.خليفة بهبهاني النش����رات بالفص����ل الثاني 

رئيس احتاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال إنه البد من إعادة جدولة املدراء بالهيئة

ثامر السليم

 أكد رئيس احتاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبداحملسن الشمري ان االحتاد قدم العديد 
من اإلجنازات، أبرزها االنتقال للعارضية والسماح بالتحويل 
ودعم الكتب الدراسية، مشيرا الى ان إدارة التطبيقي 

تعاونت مع االحتاد إال نائبة املدير العام.
 واضاف الشمري خالل حوار مع »األنباء« ان االحتاد 
كان متواجدا في كل مشكلة تعترض الطلبة ولم يتخل 
عن مسؤولياته التي أوكلت اليه، مشيرا إلى ان االحتاد 
نظم اعتصاما للمطالبة بتمديد التسجيل وفتح الشعب 

الدراسية ومتت املوافقة على مطالبنا.

 ولفت إلى ان االحتاد 
طالب عمادة النشاط 

بإطالع اجلموع الطالبية 
على الئحة السلوك الطالبي 

قبل إقرارها اال ان املماطلة كانت 
س�يد املوقف ما دعاه�م إلقرارها 

دون االلتفات الى رأي الطلبة، موضحا 
ان من ابرز املعوق�ات التي واجهتنا هي قلة 

امليزانية املخصصة لالحتاد والتي كانت سببا في 
قلة البرامج والفعاليات، واصف�ا ميزانية االحتاد التي 
قدمت بأنها »فاشلة..فاشلة..فاش�لة« وال تكفي.. فالى 

تفاصيل احلوار:
عبداحملسن الشمري 

عبداحملسن الشمري ل�»األنباء«: ميزانية االحتاد »فاشلة« وال تكفي.. 
والطلبة جربوا كل القوائم ويعلمون جيداً من يعمل ألجلهم

أعلنت رئيسة اللجنة العليا لدوري مناظرات 
كليات جامعة الكويت مكية الصايغ عن تأهل فريق 
طالبات كلي����ة العلوم االجتماعية وفريق طالب 
كلية العلوم اإلدارية وفريق طالبات كلية اآلداب 
وفريق طالب كلية اآلداب ملنافسات قبل النهائي 
للدوري الرابع ملناظرات كليات جامعة الكويت 
باللغة العربية التي ستقام اليوم االثنني في كلية 
احلقوق باحلرم اجلامعي بالشويخ 12:30 ظهرا. د.عبد اهلل الهاشم


