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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.
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