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التصويت بثقة

تأمل قبل االختيار

أنصار »املستقبل الطالبي« يحتفلون بالفوز وفي اإلطار رئيس االحتاد اجلديد فيصل العنزي يتلقى التهاني

.. وتركيز

اخترت من ميثلني

للعام اخلامس على التوالي تربعت قائمة املس���تقبل الطالبي 
على عرش احتاد »التطبيقي« وحصلت على ثقة طالب وطالبات 
الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدري���ب ب� 3404 واحتلت 
املستقلة املركز الثاني ب� 1981 والوحدة اإلسالمية باملركز الثالث 
ب� 253 لتأتي »الوسط الدميوقراطي« باملركز األخير ب� 106 أصوات 

وسط انتخابات وصفت باجلامدة لهدوئها التام.
إلى ذلك، حصل كل من املرشحني املستقلني على 48 صوتا لعيسى 
جمال محمد و53 لصالح جواد ياس���ني و55 حملمد أحمد عبداهلل 
و60 حملمد موس���ى عوض و65 ملوزة مبارك الهاجري و66 آلمال 
املرتكي و67 حلوراء غلوم و76 للعنود املطيري بنسبة 0.456% من 
إجمالي نسبة التصويت وكذلك حصلت »املستقبل الطالبي« على 
نسبة 59.252% والقائمة املستقلة على 34.475% وقائمة الوحدة 

الطالبية على 4.353% والوسط الدميوقراطي على %1.464.
وبلغت نسبة االلتزام بالتصويت بني جميع القوائم 102.475 

واالصوات املفرقة 4.989.
وكان قد بدأ يوم انتخابات احتاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب هادئا على غير العادة، منذ فتح باب 
التصويت في متام الساعة ال� 9 صباحا في جميع جلان االقتراع 

ال� 13 املوزعة على جميع كليات ومعاهد الهيئة.
وقال نائب املدير العام لش���ؤون اخلدمات املساندة د.عبداهلل 
الكندري ان اليوم ميثل صورة من صور األعراس الدميوقراطية 
ويس���عدنا وجود الطلبة في كلياتهم ومعاهدهم للمش���اركة في 
عملية التصويت واختيار من ميثلهم في ظل التنافس الش���ريف 
بني القوائم للنيل بشرف خدمة اجلموع الطالبية من خالل متثيلهم 

لهم في االحتاد.
وتوجه الكندري بالشكر الى عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
وإدارة مركز احلاس���ب اآللي وعمادات الكليات املختلفة ورؤساء 
اللجان االنتخابية واملوظفني املش���اركني في انتخابات هذا العام 

والقوائم الطالبية.

وم���ع بداية جولتنا في كلية الدراس���ات التجارية قال العميد 
املس���اعد للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي ان بداية يوم االقتراع 
بدأ بكل جناح وفي الوقت احملدد ولم نواجه أي مشكلة في جميع 
اللجان والتي بدأت منذ الساعة ال� 8 صباحا واملستمرة الى الساعة 
ال� 4 عصرا، وبدأ توافد الطلبة املقترعني بأعداد بس���يطة وزادت 

املشاركة بعد الساعة التاسعة صباحا.
وع���ن التصويت االلكتروني ق���ال د.العجمي ان هذه التجربة 
احلديثة التي طبقت في الع���ام املاضي طورت في هذا العام بعد 
تطوير النظام وحتديثه وادخ���ال تعديالت عليه وتالفي أخطاء 

االنتخابات املاضية.
وأضاف العجمي ان الهدوء وحسن التنظيم هما السمة الواضحة 
على انتخابات هذا العام وهلل احلمد وهذا هدفنا من نشر الوعي 
الدميوقراطي بني أبنائن���ا الطلبة ونحن مند يد التعاون لكل من 
تختاره اإلرادة الطالبية ومن لم يحالفه احلظ نتمنى له التوفيق 

في األعوام القادمة.
من جهته، قال مدير إدارة مركز احلاس���ب اآللي م.سالم الدالل 
ان جترب���ة التصويت االلكتروني الذي طبقناها من العام املاضي 
جنحت بشكل الفت للنظر واستطعنا بفضل اجلهود املبذولة من 
قبل التجهيز الذي بدأناه قبل االنتخابات ب� 3 أشهر، واجلديد في 
هذه االنتخابات ان النتائج س���وف تظهر »اون الين« عبر موقع 
الهيئة مع بداية عملية الفرز في متام الساعة السادسة مساء حلظة 

بلحظة وكل جلنة على حدة ومن ثم النتائج الكاملة.
اما أمني س���ر نقابة التطبيقي م.فنيس العجمي فأشاد بالروح 
الدميوقراطية واألجواء التنافس���ية والوعي النقابي املتقدم الذي 
حققته اجلم���وع الطالبية في الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب خاصة ان احتاد طلبة التطبيقي ميثل أكبر ش���ريحة 

طالبية على مستوى املؤسسات التعليمية الرديفة.
وش���كر العجمي نائب املدير العام لشؤون اخلدمات املساندة 
د.عبداهلل الكندري وعمادة النش���اط والرعاي���ة الطالبية ممثلة 

بالدكتور فهاد العجمي على »دعوتنا كجهات رقابية على االنتخابات 
الطالبية، كما نشكر اجلهود املبذولة إلجناح العرس الدميوقراطي 
من خالل املشرفني على التصويت االلكتروني من مركز احلاسب 

اآللي وجميع العاملني باالنتخابات احلالية«.
وبدوره، أوضح عميد النش���اط والرعاية الطالبية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.طه اجلاسر ان الهيئة حرصت 
كل احلرص على االستفادة من جتربة التصويت االلكتروني التي 
طبقت أول م���رة في االنتخابات املاضية وتف���ادي األخطاء التي 
واجهت فرق العمل، وأضاف ف���ي تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية قامت بتطوير برنامج التصويت 
االلكتروني بحيث أصبحت عملية االقتراع أكثر سهولة ووضوحا 
بالنس���بة للطلبة، كما ان جتربة انتخاب���ات احتاد الطلبة للعام 
املاضي اثبتت جناح البرنامج وقدرته على فرز النتائج بكل دقة 

وخالل وقت قياسي.
وأوضح د.اجلاسر ان انتخابات االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
التطبيقي لهذا العام شهدت تنافسا أخويا بني أربع قوائم طالبية 
هي املستقلة واملستقبل الطالبي والوسط الدميوقراطي والوحدة 
االس���المية، إضافة الى املس���تقلني الذين يخوضون االنتخابات 

دون قوائم.
وأشار الى ان عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات 
بلغ حوالي 25 ألف طالب وطالبة من املسجلني في كليات ومعاهد 
الهيئة، وقد حرصت ادارة الهيئة ممثلة بعمادة النشاط والرعاية 
الطالبية على توفير 13 مركزا لالقتراع موزعة على مختلف الكليات 
واملعاهد ليتمكن الطلبة من أداء دورهم واختيار مرشحيهم بكل 

سهولة.
كما أكد د.اجلاس���ر ان فرز األصوات مت بعد االنتهاء من عملية 
االقتراع التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة 
عصرا، ومت اعالن النتائج مباش���رة على موقع الهيئة في شبكة 
االنترنت. وأوضح ان العملية االنتخابية سارت بشكل سليم ودون 

أي مشكالت تذكر، ووجه اجلاسر كلمة شكر وتقدير الى مدير عام 
الهيئة د.يعقوب الرفاعي الذي اشرف بنفسه على استعدادات عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية لالنتخابات، كما وجه الشكر والتقدير 
لكل العاملني في فرق العمل املختلفة على جهودهم املباركة والتي 
اس���فرت عن هذا النجاح الكبير للعرس الدميوقراطي الذي يؤكد 

تأصل روح الدميوقراطية في الكويت.
ومتنى اجلاسر من الطلبة الذين نالوا ثقة اخوانهم واخواتهم ان 
يكونوا عونا لهم في حل مشكالتهم والعمل على خدمة مصاحلهم 
دون تعصب او انحياز داعيا اجلميع الى التعاون خلدمة العملية 
التعليمية ومذكرا اياهم بأنهم االن ميثلون كل الطلبة وليس فقط 

مؤيدي القائمة وهي مسؤولية كبيرة وأمانة في اعانقهم.
ومن خالل جولتنا بلجان الطلبة في كلية الدراسات التجارية 
بنني قال رئيس جلنة 2 خالد الكندري ان اجمالي الذين يحق لهم 
التصوي���ت في اللجنة 1800 طالب وإجمالي املقترعني حتى إقفال 
باب التصويت وصل الى نحو 650 طالبا، مضيفا ان التنظيم هذا 
العام القى استحسان الطلبة من خالل توفير أكبر عدد ممكن من 
أجهزة التصويت والذي وصل الى 10 أجهزة، والترتيب الواضح 
داخل اللجان وتوفير شاشات العرض داخل اللجان وتزامن تواجد 
د.فهاد العجمي الذي أرشد الطلبة عن عملية التصويت اإللكتروني 

للمساعدة في تيسير عمل اللجنة وتوضيح العملية للطلبة.
أما رئيس جلنة 3 أحمد الربيعان فقال ان إجمالي 1200 طالب 
يحق لهم التصويت في هذه اللجنة ووصل عدد املقترعني الى نحو 
350 طالبا حتى إقفال باب التصويت، مشيرا الى ان األولوية في 

التصويت وعدم االنتظار هو لذوي االحتياجات اخلاصة.
أما جلنة 1 في كلية التربية األساسية بنني فقال رئيسها عماد 
إس���ماعيل ان إجمالي الذين يحق لهم االقتراع 1886 باإلضافة الى 
117 من طلبة العلوم الصحية و12 طالبا من كلية التمريض، وان 
إجمال���ي املقترعني حتى إقفال باب التصويت وصل الى 70% وان 
اللجنة لم تواجه أي صعوبات باس���تثناء قلة عدد املشرفني على 

تصويت إلكتروني
متت عملية التصويت بواسطة برنامج »التصويت 
االلكتروني« للعام الثاني على التوالي بعد ان أثبتت 
جتربة االنتخابات املاضية جناح البرنامج، وقد أكد 
عميد النشاط والرعاية الطالبية د.طه اجلاسر ان 
هناك بعض التطوير مت على البرنامج لهذا العام 
نتج عنه تالفي بعض األخطاء البسيطة، وقد أشاد 
الطلبة والعاملون بالبرنامج، مؤكدين س���هولته 
وتوفيره للوقت واجلهد اضافة الى الس���رعة في 

استخراج النتائج بدقة كبيرة.

تواجد
تاب���ع نائب املدير الع���ام للخدمات األكادميية 
املس���اندة بالتطبيقي د.عب���داهلل الكندري عملية 
التصويت مع انطالقها في الساعة التاسعة صباحا 
حيث قام بجولة على مراكز االقتراع واطمأن على 
حسن سير العمل، كما تواجد عميد النشاط والرعاية 
الطالبية د.طه اجلاسر ومساعد العميد للشؤون 
الطالبية د.فهاد العجمي ط���وال فترة التصويت 
والفرز وكان حلضورهم ومتابعتهم األثر الواضح 
في جناح هذا العرس الدميوقراطي الطالبي، فلهم 

جميعا كل الشكر والتقدير.

بوسترات مربكة
تسبب كثير من البوسترات اخلاصة بالقوائم 
الطالبية في اعاقة احلركة وإحداث ربكة في ممرات 
الكليات واملعاهد بسبب وضعها بصورة عشوائية 
وبال نظام، فقد كان معظم البوس���ترات اخلاصة 

القوائم االنتخابية موضوعا مبستوى  بشعارات 
منخفض على طول املمرات مما أثار استياء اجلميع 
لهذا املنظر العش���وائي، ومنا الى د.طه اجلاس���ر 
و»الدينم���و« د.فهاد العجمي عل���ى أمل ان تنظم 
هذه العملية بصورة تليق بهذا الصرح األكادميي 

مستقبال.

»شيالت« انتخابية
شهدت الساحات العامة واملمرات الرئيسية في 
كليات ومعاهد الهيئة صوالت وجوالت من األهازيج 
و»الش���يالت« والتحديات االنتخابية بني مؤيدي 
القوائم املتنافسة، واس���تمرت هذه األهازيج الى 
وقت ظهور النتائج، ثم حتولت الى صوت واحد 
بعد ذلك ه���و صوت قائمة... الفائزة باالنتخابات 

لهذا العام.

»العقال« مكان العقل
انتقد كثير من األساتذة استمرار ظاهرة العنف 
والشجار بني الطلبة خالل فترة االنتخابات، مؤكدين 
ان مؤسسات اجلامعة والتطبيقي مؤسسات تعليم 
أكادميي تضم نخبة املجتمع وصّناع املس����تقبل، 
وفي هذه املؤسس����ات العلمية يفترض ان يسود 
العقل واحلوار بني القوائم املتنافسة وليس األيادي 
و»العقال«، وقال كثير منهم ان احلركة الطالبية 
في الكوي����ت مدعاة للفخر واالعتزاز، ولها تاريخ 
وطني مشرف، ومن املؤسف ان تتراجع الى مستوى 
ال يلي����ق مبكانة الطلبة واحل����رم األكادميي الذي 
ينتس����بون اليه، وقالوا ان االجت����اه للعنف يدل 
عل����ى اإلفالس الفكري وال يلج����أ اليه اال ضعاف 

املنطق واحلجة.

انتخابات الجامعة والتطبيقي2010

»المستقبل الطالبي« قصة اكتساح
في »التطبيقي« بـ 3404 أصوات
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مؤيدات »املستقلة«اعتماد الكشف

تدقيق في البيانات

من أنصار »الوسط الدميوقراطي«التفاؤل بالنصر

العنصر النسائي تواجد بقوة

إقبال على التصويتأنصار »املستقبل الطالبي«

اللجن���ة وان اللجنة لم تواجه أي ح���االت تصويت علني أو أي 
مشادات كالمية بني القوائم املتنافسة وان اإلقبال من بدء عملية 

التصويت الى الساعة 2 عصرا.
أما أجواء الهدوء فس���ادت صناديق طالب���ات كليات ومعاهد 
الدراسات التكنولوجية واالتصاالت واملالحة والتمريض والعلوم 
الصحية وانحصرت املنافسة بني قائمتي املستقبل الطالبي والتي 
كان شعارها »قصة اكتساح« والقائمة املستقلة التي كان شعارها 
»انتصارنا باحتادنا« مع حضور بسيط لقائمة الوسط الدميوقراطي 
في كلية الدراسات التكنولوجية وتغيب قائمتا الوحدة اإلسالمية 
والوسط الدميوقراطي في املعهد العالي لالتصاالت واملالحة وكلية 

العلوم الصحية والتمريض.
واكدت منسقة املستقبل الطالبي في كلية الدراسات التكنولوجية 
شيخة املطيري ان اختيارهم لش���عار »قصة اكتساح« جاء بعد 

اكتساحهم وفوزهم في االنتخابات ملدة 8 سنوات.
من جهتها، أكدت رئيس���ة جلنة التصوي���ت في الكلية بدرية 
بوغيث ان اإلقبال في كلية الدراسات التكنولوجية جيد وان إضافة 
شاش���ة مراقبة جديدة أثناء االقتراع خطوة جيدة لعدم حصول 

أخطاء ال تصوت الطالبات مرتني.
كما نوهت منسقة الوسط الدميوقراطي في الكلية فاطمة بورسلي 

»هدفنا ان نتبع املنهج الفكري للدستور في الكويت«.
وأن نكون يدا واحدة دون أي حتيز فكري أو قبلي وشعارنا هو 
»ضد جميع أش���كال التميز والتمييز ألننا نعمل من أجل الكويت 
وأبنائها ككل وأضافت رئيس���ة اللجنة في كلية العلوم الصحية 
والتمريض مها العجمي ان عدد الطالبات في كلية العلوم الصحية 
430 وفي كلية التمريض 156 واإلقبال ضعيف مع توقع ان يزداد 

عند الفترة املسائية.
وأشارت منس���قة قائمة املس���تقبل الطالبي في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالح���ة فاطمة الزيد ال���ى ان اإلقبال ضعيف، ألن 
أهالي الطالب غير راضني عن إعطاء بناتهن أصواتهن ألن الصوت 

أمانة.
وأوضح���ت ان احلض���ور األكبر في الكلية لقائمة املس���تقبل 
الطالبي. مشيرة الى انه في هذه السنة مت االكثار من البوسترات 
بسبب اللون االزرق الذي وحد بني القائمتني املستقلة واملستقبل 

الطالبي ولكي مييز الطالبات بني القائمتني.
بينما منسقة املستقلة انوار املطيري أكدت ان عدم االقبال بسبب 
ان املعهد جديد وألن الدوام لم يبدأ بشكل فعلي للمستجدات، وان 
مطالب القائمة املس���تقلة س���تكون كثيرة والتي اهمها االعتراف 
بجامعة الكوي���ت واجلامعات اخلاصة بش���هادات املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة الستكمال دراستهم في الكويت باالضافة الى 
حتديد التخصصات النادرة في كليات التطبيقي واملطالبة ببدل 

غالء املعيشة للطلبة في جميع معاهد وكليات الهيئة.
من جانبها، اكدت رئيسة اللجنة في املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة نادية الدويسان ان نسبة التصويت وصلت في الساعة 
الثانية عشرة الى 220 طالبة من اصل 1155 طالبة، مشيرة الى ان 
التصويت االلكتروني س���هل جدا كما ان الطالب يستطيعون ان 
يصوتوا عبر االنترنت، واش���ارت الى ان التنظيم جيد والقوائم 
متعاونة والتنافس شريف وان ادارة املعهد لم تقصر من ناحية 

التجهيزات.
بدوره، هنأ مدير املعهد العالي لالتصاالت واملالحة عباس السماك 
جميع املتدربني واملتدربات بالعام اجلديد 2011/2010، وهنأهم بهذا 

العرس الدميوقراطي اجلميل.
واوضح ان املعهد بالتعاون مع ادارة الرعاية الطالبية وفر جميع 
االمكانيات واملستلزمات لالنتخابات، واضاف ان العملية االنتخابية 

تسير بشكل منظم وجميل وان 
الطالب ملتزمون بجميع اللوائح 
والقوانني، ومتنى جلميع القوائم 

حتقيق اهدافها.
وق���ال: ندعم جميع القوائم 

دون اي حتيز لقائمة معينة مبا يصب في مصلحة املتدرب والتي 
تخدم الطالب من جميع النواحي.

وزاد ان دخول التكنولوجيا على التصويت شيء جيد وسهل 
كثيرا عملي���ة االقتراع، وهذا بفضل العاملني ف���ي ادارة الرعاية 

الطالبية في الهيئة التي يرأسها د.فهاد العجمي.
كما وصلت نسبة التصويت في الساعة الثالثة في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة الى 300 ص���وت من اصل 1155 صوتا، وفي 
كلية الدراسات التكنولوجية وصلت االصوات الى 360 صوتا من 
اصل 829 صوتا، وفي كلية العلوم الصحية والتمريض وصلت 

نسبة االصوات الى 140 صوتا من اصل 500 صوت.
أما انتخابات كلية الدراس���ات التجارية فقد اتسمت بالكثافة 
وروح التفاؤل وكذلك احلال في التربية األساس���ية � بنات، حيث 
تناغم���ت كل القوائم م���ع بعضها لتصل ف���ي النهاية الى فرحة 

الدميوقراطية.
كما متيزت التربية األساسية )بنات( في الشامية باحلراك الطالبي 
منقطع النظير والذي ناقضه بذلك مبنى الدورات التدريبية والذي 
كان كالبيت املس���كون، اخلالي حتى من ضحكة وروح الطالبات، 
وفي الفترة املسائية شهدت املراكز عددا قليال في التصويت مقارنة 
بالفترة الصباحية والتي بلغت ذروتها، كما غابت روح احلماس 

واملنافسة وغياب بعض القوائم في املقرات االنتخابية.
نائبة منسقة عام قائمة الوسط أنفال البلوشي أكدت ان حتويل 
النظام من الدبلوم للبكالوريوس أول أهدافهم التي س���يعملون 
عليه���ا حال وصولهم للنجاح، مضيفة ان اإلقبال على التصويت 
جيد س���واء بكليات البنات أو الش���باب وتقول: ال أستبعد فوز 
املستقبل الطالبي خصوصا ان 
االنتخابات »فيها لعب وايد«، 
مضيفة ال منلك السيولة املالية 
مثلهم وكذلك القبيلة تلعب دورا 

كبيرا لوصولهم وفوزهم.

أما منس���قة املس���تقبل الطالبي منيرة عطا اهلل التي وتكلمت 
للطلبة عن إجناز املستقبل الطالبي وأهدافهم املستقبلية، متمنية 
الفوز ولكن أكدت ان التنافس مع املستقلة هذه السنة كبير وكذلك 
أكدت عط���ا اهلل ان االنتخابات فيها تالعب وكانت بدورها توزع 
مستندات تفيد بكذب املس���تقلة على الطلبة بتوزيعهم إجنازات 

لم تتم.
أما منسقة املستقبل الطالبي ايضا في التربية األساسية فاطمة 
اخلميس فأفادت بأن املس���تقلة يري���دون التربية وأكدت توزيع 
املس���تقلة إلجنازات كاذبة، وكان من السلبيات برأيها عدم وجود 
أخالقيات في تعامل املستقلة معهم وهذا بعيد عن عادات وتقاليد 
شعب الكويت، مؤكدة ان ش���اء اهلل سنكسر ال� 600 صوت هذه 

السنة.
مرش���حة القائمة املستقلة واملنس���قة العامة للمستقلة نورة 
احلميدي أكدت ان الظلم موجود أوال عندما أخذت قائمة املستقبل 
الطالبي مقرهم بالشامية وقد تغاضينا عن هذا األمر وكذلك عندما 

أحضرنا حشودا خارجية، مؤكدة ان ما قالوه عنا خطأ.
من جانبها أكدت ش���ريفة القحطاني رئيسة جلنة االقتراع في 
التطبيقي � حولي )بنات( ان االنتخابات هذه الس���نة أفضل من 
كل عام بس���بب ما اكتسبناه من خبرة، مؤكدة ان عملية االقتراع 

سرية وال ميكن العبث بها.
أما رئيسة اللجنة في الدورات التدريبية دالل القالف فأفادت 
بأن���ه حتى الظهيرة اقترعت 58 طالبة من أصل 915 والعدد قليل 

ألنه أول يوم دراسة للطالبات.
رئيسة جلنة االقتراع في التربية األساسية »بنات« في الشامية 
أفادت في متام الس���اعة 1.30 ظه���را بأنه اقترع 677 فقط، مؤكدة 
قلة عدد املقترعات بعد آذان الظهر عن س���اعات الصباح األولى، 
مضيفة ال ندخل أي شيء يدل على احدى القوائم أو يشتت تفكير 
املقترعات وهذا من مسؤوليتنا كرؤساء جلان للحفاظ على سرية 

املعلومات.

من أجواء االنتخابات
< متي���زت انتخابات االحت���اد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لهذا 
العام بالهدوء النسبي ومشاركة طالبية متواضعة 

مقارنة باألعوام السابقة.
< أش��اد الطلبة والعاملون ببرنامج التصويت 
اإللكتروني وأكدوا أنه أفضل كثيرا من التصويت 

اليدوي، كما أنه يتميز بالدقة والسرعة.
< وف���رت القوائ���م الطالبي���ة املتنافس���ة 
دفاتر احملاضرات واألقالم املزينة بش���عاراتها 

االنتخابية.
< استمر مؤيدو القوائم املتنافسة بإطالق األهازيج 
االنتخابية طوال فت��رة التصويت التي امتدت من 
الساعة التاس��عة صباحا وحتى الرابعة عصرا في 

محاولة لكسب أكبر عدد من أصوات الناخبني.
< تزينت جميع كليات ومعاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي بشعارات وبوسترات القائمتني 

املستقلة واملستقبل الطالبي.
< خاض االنتخابات 4 ش��باب و4 بنات احرار 

لعدم اكتمال عدد القائمة.
< وجدت سبورة صغيرة في كلية الدراسات 
التكنولوجية باس���م بصمة اعتراف لكي توقع 
الطالب���ات عليها لالش���ادة باجن���ازات االحتاد 
السابق ولكن القائمة املستقلة قامت بالتشطيب 

عليها.
< كان تواجد »املس��تقلة« في كلية الدراس��ات 

التجارية � بنني واضحا بشكل كبير.
< تواجد نائب املدير العام د.عبداهلل الكندري 
ود.فهاد العجمي وم.سالم الدالل في »التجاري � 

بنني« في متام الساعة 11 ظهرا.
< بدأت القائمة املس��تقلة بإطالق األهازيج في 

متام الساعة 10.50 صباحا والتي غطت على مبنى 
»التجاري � بنني«.

< س���ارت االنتخابات بش���كل ه���ادئ أفقد 
االنتخابات رونقها الذي تعودنا عليه في كل عام 
من أجواء حماسية وتنافس في تقدمي اخلدمات 
يوم االنتخابات من البوفيهات والقهوة والشاي 

واآليس كرمي واملقرات االنتخابية.
< إعالمي��ات القوائم لهذا الع��ام لم تكن بالقدر 

الذي ينافس األعوام السابقة.
< لم يتواجد أحد من قائمة الوحدة االسالمية 
او قائمة املس���تقلون في ال���دورة التدريبية او 
التطبيقي � حولي او التربية األساسية � الشامية 

ولكن لوحاتهم فقط كانت معلقة وحيدة.
< ش��هد ه��ذا العام قل��ة االهتم��ام باألطعمة 

واملشروبات.. الظاهر موديل السنة ريجيم.
< هناك تنافس بني القوائم وخاصة القائمتني 
املستقلة واملستقبل الطالبي، ففي حولي � بنات 
بات هادئا، وفي التربية األساسية في الشامية 

انقلب احلال الى صراخ.
< مندوبو القوائم متركزوا في حولي والشامية 
وأهملوا الدورات التدريبية إال قائمة املستقبل الطالبي 

جلست وحيدة.
< قائمة الوس���ط كان شعارها على صورة 
املرحوم الشيخ عبداهلل الس���الم أبو الدستور 

إلميانهم به وسيرهم على خطاه.
< علّقت منسقة »املستقلة« نورة احلميدي على 
طريقة املس��تقبل الطالبي وجذبهم للطالبات قائلة: 
يش��ترون األصوات بالبوظة أو البّرد، معتبرة هذا 

شراء أصوات.
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