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منافسة قوية بني 4 قوائم للفوز ..وإقبال متوسط من الطالب على صناديق االقتراع في معظم كليات ومعاهد الهيئة حتى العصر

»املستقلة« تكتسح انتخابات »التطبيقي« للعام الرابع على التوالي بـ 5016

نظام التصويت. 
وفي كلية التربية األساسية- 
بنني تواجد عدد من رجال الشرطة 
لتنظيم حركة السير كما كان هناك 
عدد آخر من الشرطة بالقرب من 
جلنة الطلب����ة يراقبون الوضع 

ولكن مع قدوم فترة املساء بدأت 
تتوافد العديد من االعداد الطالبية 
إلى جلنة االقتراع حيث وصل عدد 
املقترعات خالل الفترتني إلى ٥٠٠ 
مقترع����ة، وان عملية التصويت 
سارت دون مشاكل او عرقلة في 

منذ الساعة التاسعة صباحا حيث 
تواجدت مندوبات القوائم الطالبية 
قبل فتح باب االقتراع ودون تأخير 
يذكر، كما ان عملية التصويت في 
الساعات الصباحية االولى شهدت 
الطالبات،  اقباال ضئيال من قبل 

بتأييد قوائمهن. 
وفي هذا الصدد قالت رئيسة 
مكتب النشاط والرعاية الطالبية 
الطالبات  اقتراع  ورئيسة جلنة 
في كلية التربية االساسية خالدة 
الفضالة انه مت فتح باب االقتراع  

بالعدي����د من الطالب����ات الالتي 
عبرن عن حقه����ن االكادميي في 
الدميوقراطي  املشاركة بالعرس 
واختيار املمثل االنسب لهن من 
القوائم املشاركة، وتعالت هتافات 
الطالبات في مختلف ارجاء الكلية 

ففي اجواء من الدميوقراطية 
املنافس����ة واحلماسة  س����ادتها 
الطالبية، اجري����ت صباح أمس 
انتخابات احتاد طلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعام الدراسي 2٠1٥-

2٠16، حيث تنافست فيها 4 قوائم 
طالبية وهي: »املستقبل الطالبي«، 
و»االفق االسالمي« و»املستقلة«، 
و»الوحدة االسالمية«، باالضافة 
إلى 8 ط����الب مس����تقلني، بدأت 
االنتخابات التي بدا االقبال عليها 
متوسطا على عموم مقرات االقتراع 
التي بلغت 12 مقرا، موزعة على 
مختلف كلي����ات ومعاهد الهيئة، 
كما فتحت صناديق االقتراع في 
متام الس����اعة 9 صباحا وأغلقت 

عند الساعة 4 عصرا. 

»التربية« و»الدراسات التجارية«

وقد ش����هدت كلي����ة التربية 
االساس����ية- بنات اقباال شديدا 
من قب����ل الطالبات في انتخابات 
االحتاد العام لطلبة الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب،  للتعليم 
وذلك بالتواجد امام جلان االقتراع 
في الكلية، حيث اكتظت الصالة 
التصويت  إلى جلن����ة  املؤدي����ة 

عبداهلل الراكان ـ عبداهلل صاهود

القائمة املستقلة  اكتس����حت 
للعام الرابع على التوالي مقاعد 
الع����ام لطلبة ومتدربي  االحتاد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وذلك بحصولها على 
)٥٠16( صوتا مقابل )33٥3( صوتا 
لقائمة املس����تقبل الطالبي، فيما 
حصلت قائمة الوحدة االسالمية 
على )328(، واخيرا حلت قائمة 

االفق االسالمي ب� )9٠(صوتا. 
وفي هذا السياق، قال املدير 
الع����ام للهيئة العام����ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.احمد االثري 
في تصريح ل�»االنباء«: ان انتخابات 
الهيئة الطالبية تعتبر من افضل 
االيام الدراسية، حيث يكون هذا 
العرس الدميوقراطي الرائع، مشيدا 
بالوعي ال����ذي يتمتع به الطلبة 
خاص����ة ان هذا اليوم قد خال من 
املشاكل واالحداث التي تعكر صفو 
هذا العرس وهلل احلمد، متوجها 
القائمة املس����تقلة  الى  بالتهنئة 
على هذا الفوز للعام الرابع على 
التوالي، مشيدا بالدور الذي قامت 
به الهيئات املساندة إلجناح هذا 

العرس الدميوقراطي.

طالب كلية الدراسات التكنولوجية يستعدون لالقتراع صباحا في الطريق إلى التصويت 

تدقيق في بيانات الطالب في »الدراسات التكنولوجية« إقبال على التصويت من الطالبات في معهد االتصاالت واملالحة  

٭ انتشرت اإلعالنات واألهازيج التي حتفز الطالب 
على التصويت.

٭ تواجد عدد من الطلبة أمام مواقف كلية التربية 
األساسية بنني وكانوا يوقفون السيارات حلث 

الطالب على التصويت لقوائمهم.
٭ لوحظت سيطرة القائمة املستقلة على الوضع 
العام في موقع العارضية خاصة في كليتي التربية 

األساسية بنات وبنني من خالل البروشورات.
٭ انتشار رجال األمن واملرور في موقع العارضية 

ساهم بشكل كبير في احلد من االزدحامات 
املرورية.

٭ قائمة الوحدة االسالمية كانت متواجدة من خالل 
البروشورات اإلعالنية فقط بدون أي كادر بشري.

٭ منع عميد كلية الدراسات التكنولوجية الصحافيني 
من الدخول لتغطية عملية سير اقتراع والتصويت 

في قاعة السيمنار رغم حملهم تصاريح من العالقات 
العامة في الهيئة.

٭ لوحظ تذمر بعض الشباب لوجود مشكلة في 
الكمبيوترات مما تسبب في إبطال عملية االقتراع 

بعد انقضاء الـ 3 دقائق األولى. 

من أجواء االنتخابات

»CQU« الكلية األسترالية تعقد شراكة عملية مع جامعة
قام وفد من كبار األعضاء 

في الكلية األسترالية في 
الكويت، مؤخرا بزيارة إلى 
جامعة سنترال كوينزالند 
)CQU( في أستراليا. وكان 

الغرض من الزيارة إنهاء 
ترتيبات توسيع نطاق 

الشراكة اإلستراتيجية بني 
املؤسستني.

ونتيجة التفاقية الشراكة 
اجلديدة، ستقوم جامعة 

سنترال كوينزالند 
باملصادقة على جميع 
البرامج الدراسية التي 

تقدمها الكلية األسترالية 
على مستوى الدبلوم 

والبكالوريوس في 
تخصصات الهندسة وإدارة 

األعمال.
وتعليقا على هذه املبادرة، 

جامعة سنترال كوينزالند 
للخريجني املتفوقني، سواء 

في تخصص الهندسة أو 
تخصص إدارة األعمال.
ومتثلت إحدى النتائج 

الرئيسية األخرى 
من اتفاقية التوسع 

اإلستراتيجي في تبادل 
أعضاء هيئة التدريس 

والطالب بني الكلية 
األسترالية في الكويت 

وجامعة سنترال كوينزالند. 
مما سيمكن طالب الكلية 

األسترالية في الكويت 
من التعلم واكتساب 

اخلبرات في أستراليا، 
كما سيمكن طالب جامعة 

سنترال كوينزالند من 
قضاء الفصل الدراسي في 

الكويت.

قال عميد الكلية األسترالية في 
الكويت، د.جاد البحيري، إنه 
في السابق كانت هناك عدة 

اتفاقيات مع عدد من الشركاء 
املعتمدين عامليا، موضحا أنه 

بوجود هذه االتفاقية مع شريك 
واحد معتمد عامليا سيتمكن 

الطالب من احلصول على فرصة 
لدراسة الدبلوم والبكالوريوس 

بشكل أكثر سالسة.بدوره، ألقى 
البحيري الضوء على إمكانية 
طالب الكلية في املستقبل من 
االستفادة من مكتب جلامعة 

سنترال كوينزالند الذي سيكون 
مقره في حرم الكلية األسترالية 

في الكويت، حيث يوفر هذا 
املكتب املعلومات املتعلقة بجامعة 

سنترال كوينزالند، خاصة 
فيما يتعلق بالفرصة املتاحة 

حاليا خلريجي الكلية ملواصلة 
الدراسة لنيل درجة املاجستير 
في جامعة سنترال كوينزالند 
بأستراليا. وللتزامن مع هذه 

االتفاقية اجلديدة، ذكر البحيري 
أيضا أنه في عام 2016 ستقدم 

الكلية األسترالية في الكويت 
منحتني الستكمال املاجستير في 

د.جاد البحيري موقعا اتفاقية الشراكة مع نائب رئيس جامعة سنترال كوينزالند 

إحدى الطالبات تدلي بصوتها 

وزارة التجارة وال�صناعة

إعالن من وزارة التجارة والصناعة
تعلن وزارة التج�������ارة وال�صناعة م�صاهمي �صركة ال�صفاة لالزدهار 

العقاري )��������ش.م.ك( مقفلة، عن ال��دعوة اإل��������ى اجتماع اجلمعية 

العام�������ة العادية طبقًا لن�ش املادة )238( من املر�صوم بقانون رقم 

25 ل�صنة 2012 وتعديالته، وذلك يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرة 
ظه�������رًا من يوم الثالثاء املوافق 2015/10/20م مبجمع الوزارات 

مق�������ر وزارة التج�������ارة وال�صناعة - ال�������دور الأول غرفة رقم 2107 

وذلك لنتخاب جمل�ش اإدارة جديد.

في�رجى م�������ن ال�ص���ادة امل�ص��اهم��������ن الك����رام ال�راغب�������ن يف ح�ص�����ور 

الجتماع اأو من ينوب عن��هم التوجه اإىل مقر ال�صرك����ة م�صطحبن 

معهم  ما يفي�������د م�صاهمتهم بال�صركة وع�������دد اأ�صهمهم، ل�صتالم 

بطاقة احل�صور وا�صتمارات التوكيل.

فعل�������ى ال�ص�������ادة الراغب�������ن يف الرت�ص�������ح لع�صوية جمل��������ش الإدارة 

ا�صتيفاء �صروط الع�صوية وموافقات اجلهات الرقابية.

مالحظـــة:

يف حالة عدم توافر الن�صاب �صوف يعقد الجتماع املوؤجل يوم الثالثاء 

املواف�������ق 2015/10/27م يف مت�������ام ال�صاعة الثانية ع�ص�������رة ظهرًا مبقر 

الوزارة املذكور ويعترب هذا الإعالن �صاريًا على الجتماع املوؤجل.

الفضالة: أكثر من 
500 طالبة اقترعن 

في انتخابات 
كلية »التربية 

األساسية«
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أجواء من الهدوء والسالسة وحسن التنظيم سادت العرس الدميوقراطي الطالبي

بش����كل عام، ولعل الس����بب في 
تواجد الشرطة هو كثرة العنف 
الس����نوات األخيرة  الطالبي في 
الطالبي����ة وأيضا  القوائ����م  بني 
لع����دم وجود عدد كاف من األمن 
الكليات لتنظيم  والس����المة في 
العملية االنتخابية، وشهدت الكلية 
صيحات وهتافات من قبل القوائم 
املش����اركة في انتخابات الطلبة، 
وذلك لتحفيز الروح املعنوية لدى 
الطلبة في املشاركة في االنتخابات 
واالقب����ال على التصويت، حيث 
حرصت القوائ����م الطالبية على 
البوس����تات اخلاصة بها  وضع 
بجميع ارجاء الكلية مع تواجدها 

امام جلان االقتراع. 
وبدوره، ق����ال رئيس مكتب 
النش����اط والرعاي����ة الطالبي����ة 
ورئيس اللجنة في كلية التربية 
األساسية- بنني عماد اسماعيل ان 
االنتخابات سارت بهدوء واقبال 
ضعيف منذ الصباح الباكر فقد 
بلغ اجمالي عدد املقترعني مع بداية 
الفترة املسائية نحو 6٠٠ طالب، 
وان العملية االنتخابية ما زالت 
تسير بهدوء دون وجود معوقات 

اكادميية في نظام التصويت.
في كلية الدراسات التجارية 
ارتفعت »الشيالت احلماسية« التي 
تغنت بها القوائم املتنافسة وكان 

إقبال الطالبات الفتا وكثيفا أمام 
جلنة االقتراع منذ الساعات األولى 
لإلدالء بأصواتهن على عكس جلان 
الطلب����ة التي كان احلضور فيها 
خفيف����ا في الفت����رة الصباحية، 
الكلية  ولونت مداخل وساحات 
بفرعيه����ا »البن����ني والبن����ات« 
بالشعارات و»البوسترات« املؤيدة 
للقوائم األربع، وتواجد أعضاء 
ومنسقو القوائم لتشجيع الطالب 

على التصويت. 
ب����دوره، أكد رئي����س مكتب 
النشاط والرعاية الطالبية في كلية 
الدراسات التجارية ورئيس جلنة 
االقتراع »بنني« خالد الكندري أن 

فترة التصويت بدأت منذ الساعة 
التاسعة صباحا واستمرت حتى 
الساعة الرابعة وسط إقبال طالبي 
مقبول في الساعات األولى على 
أن تزداد أعداد املقترعني في فترة 
الظهيرة، مشيرا إلى أن عدد الطالب 
املقترعني بلغ في إحدى اللجان 9٠٠ 
طالب، دون مشاكل تذكر في نظام 
التصويت اإللكتروني وعدم وجود 
حاالت حرمان وحسن تنظيم أمام 
جلان االقتراع من قبل رجال األمن 
ورجال األمن والس����المة ليسير 
العرس الدميوقراطي بأفضل حال 
وإيجابية تامة. وم����ن ناحيتها 
النشاط  أوضحت رئيسة مكتب 

والرعاية الطالبية ورئيس جلنة 
اقتراع البنات في كلية الدراسات 
التجارية ش����ريفة القحطاني أن 
الفترة  الطالبات كبير في  إقبال 
الصباحية، مشيرة إلى أن العملية 
االنتخابية جتري بسالس����ة في 
ظل تعاون من إدارة الكلية، وان 
عدد األصوات بلغ خالل الفترتني 
ل�7٠٠ صوت وأن اإلقبال متزايد في 
الفترة املسائية اكبر من الصباحية، 
مع تواجد تنظيم من قبل األمن 

والسالمة والقوائم الطالبية. 
الدراس����ات  كلي����ة  وف����ي 
التكنولوجية بنني بدأت عملية 
التصويت منذ بداية الصباح الباكر 

بكثافة ولوحظت كثرة املقترعني 
قبل فتح باب التصويت مما شكل 
نوع م����ن االزدحام والربكة لدى 
اللجنة اخلاص����ة بعملية بداية 

االقتراع«.
بدوره، قال رئيس اللجنة في 
الكلية حامد قاسم ل�»األنباء« إن 
مجموع املقترعني في اللجنة ٥139 
طالبا سيدلون بأصواتهم، الفتا إلى 
نقص عدد موظفي العمادة السيما 
في سير عملية االنتخاب، مبينا انه 
متت االستعانة بعدد من موظفي 
العمادة لسد النقص إلكمال عملية 

االقتراع على اكمل وجه. 
أما كلية الدراسات التكنولوجية 

بنات فقالت رئيسة اللجنة بدرية 
بو غيث إن ع����دد الطالبات 11٥٠ 
صوتت منه����م ٥٠٠ طالبة حتى 
الظهر، مبينة أن عملية االقتراع 

سارت بشكل منتظم.
وفي معهد االتصاالت واملالحة 
وكلي����ة التمريض بن����ات، قالت 
رئيس����ة اللجنة ليلى ماجكي إن 
أصل املقترعني ف����ي اللجنة 891 
طالبة، مبينة أن اإلقبال كان في 
الفت����رة الصباحية اكثر مما هو 
عليه اآلن ظهرا مش����يدة بوعي 
الطالب����ات في عملي����ة االقتراع 

والتزامهن بالنظام.

ختم االستمارة قبل االقتراع طالب يقترع في »التربية األساسية«

إحدى دور النشر املشاركة في معرض الكتاب

»GUST  « النادي اإلجنليزي في
نظم معرضاً للكتاب

أقام النادي اإلجنليزي بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
معرضا للكتاب في احلرم اجلامعي مبشرف على مدار يومي األحد 
واالثنني املاضيني، ش����اركت فيه بعض دور النش����ر وعرض فيه 
مجموعة من الكتب التي تهم الطالب اجلامعي وبأسعار في متناول 

اجلميع.
وقالت رئيسة النادي اإلجنليزي أروى الرميحي، إن النادي أقام 
املعرض إميانا برسالته نحو طلبة اجلامعة والتي جتعلنا دائما ما 
نكون أكثر س����عيا في تلبية احتياجات األسرة اجلامعية وخاصة 
الطلبة، مشيرة الى أن املعرض يأتي مع بداية العام الدراسي اجلامعي. 
وأضافت الرميحي أن النادي قد أستهل انشطته في وقت سابق بإقامة 
محاضرتني، األولى كانت لكاتبني كويتيني شرحا جتربتهما لطلبة 
اجلامعة، والثانية كانت محاضرة تعريفية لتخصصات ومجاالت اللغة 
اإلجنليزية وكانت تلك احملاضرة بالتعاون مع قسم اللغة اإلجنليزية 
باجلامعة وحتدث فيها رئيس وأعضاء قسم اللغة اإلجنليزية عن 
مجاالت اللغة وتخصصاتها والتي يقومون بتدريسها للطلبة في 
اجلامعة وقد حضرها طلبة القس����م واملهتمني بتلك التخصصات 

والتعريفات باللغة اإلجنليزية من اجلامعة وخارجها.
وأعلنت عن تنظيم مسابقة للتهجي على مستوى الكويت يشارك 
فيها كافة جامعات الكويت احلكومية واخلاصة وسيعلن عن جوائز 
قيمة للفائزين فيها، مؤكدة أن النادي بصدد إقامة مؤمترات وندوات 
أدبية يستضيف فيها أدباء وكتاب من الكويت وخارجها يتحدثون 
إل����ى الطلبة عن أعمالهم وأنش����طتهم األدبية والقصصية ليتعلم 
منها طلبتنا حتى نغرس فيهم الكتابة األدبية تعليما وحتفيزا لكل 

الراغبني في تعلم الكتابة االدبية.

حضور ملحوظ لطالبات  كلية التربية االساسية  )محمد هاشم - محمد خلوصي(

القحطاني: »األمن 
والسالمة« بذلت 

جهوداً كبيرة
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ازدحام قبل االقتراع في كلية الدراسات التكنولوجية

طالبات خالل التصويت االلكتروني في انتخابات »التطبيقي«
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