
 االثنين
  ١٢  اكتوبر ٢٠٠٩ 

 8 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw
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 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

هذه  في   اجلديد 
االنتخابات انتشار 
الـتـعقـيــــم  أدوات 
أمـــام  والكمامـــات 
صنـاديق االقـتراع 
لـتـفـــادي اإلصابة 

 .«H١Nمبـرض «١

 انتشار المعقمات

 فرحة وحمل على األعناق بعد فوز قائمة االئتالفية واالحتاد اإلسالمي بانتخابات جامعة الكويت للعام الـ ٣١  انصار قائمة االئتالفية واالحتاد اإلسالمي يحتفلون بالفوز 

 طالبتان من انصار قائمة االئتالفية واالحتاد اإلسالمي تتبادالن التهاني بعد الفوز 

 جانب من عملية الفرز 

 حماسة

 الجموع الطالبية في جامعة الكويت جددت الثقة في «االئتالفية» للعام الـ ٣١ 
 حصلت على ٦٠٥٠ صوتًا مقابل ٤٠١٧ لـ «المستقلة» وجاء «الوسط» ثالثًا بـ ١٦٨٠

 من أجواء االنتخابات 
 التزمت اللجنة الفرعية ذكور في كلية العلوم االجتماعية 
جامعة الكويــــت بفتح صناديق االقتراع عند تمام الســــاعة 
الثامنة صباحا لتكون اول لجنة في جامعة الشــــويخ بدأت 

عملها في الوقت المحدد.
ــاعات الصباح  ــكل بطيء في س ــدأت العملية االنتخابية بش   ب
ــدت تدريجيا خالل  ــان والكليات وتصاع ــى في جميع اللج االول

ساعات النهار.
  ظهر هذا االمر جليا في كليــــة العلوم االجتماعية ـ لجنة 
االنــــاث حيث ازداد عدد صناديق االقتراع من ٣ صناديق الى 
٦ صناديق لتسريع العملية االنتخابية وقد اشتد االقبال عند 
الساعة ١١ حين اخذت طالبات السنة االولى فترة االستراحة 

بين المحاضرات.
ــاء اللجان هذا الفرق في بدء العملية االنتخابية    عزا احد رؤس
حتى في الكلية الواحدة الى ان كل لجنة منفصلة عن االخرى ولها 

ترتيباتها وطريقة ادارتها.
  متيزت مناشير وملصقات االنتخابات االعالنية هذا العام 
بضيف جديد وهو بوسترات واملناشير التوعوية للوقاية من 

.H١Nڤيروس ١
  توزعت المستلزمات الوقائية من كمامات ومطهرات على جميع 
ارجاء الجامعة في مختلف الكليات وداخل غرف االقتراع غير ان 
ــم يتجاوبوا مع هذا االجراء وكانوا اقرب الى  الطالب والطالبات ل

الالمبالين بالموضوع.
  اســــتقبل المراقب االمني في كلية الحقوقـ  لجنة الذكور، 
الطالب واضعا كمامة ليكون مثاال للطالب في تطبيق قوانين 

الوقايــــة من H١N١ على الرغم من عدم تجاوب الطالب مع هذا 
االمر.

ــادات الوقاية والتزموا  ــزم عمال النظافة في الجامعة بارش   الت
بوضع الكمامات اثناء القيام بواجبهم وتأدية عملهم.

  «هذا أبو ياســــر الــــذي حضر» هو الهتــــاف الذي افتتح 
به مناصرو «المســــتقلة» موجة الهتافــــات الترحيبية التي 
اطلقوها لمرشحيهم في كلية الحقوق والبداية مع المرشح 
ســــليمان ياسر الفضلي واســــتمروا كذلك الى حين اقتراع 

جميع المرشحين.
  وهذا الجو االحتفالي واضافة االجواء االنتخابية انتقلت 
الــــى جميع الكليات واللوائح خاصــــة عند اللجان الفرعية – 

ذكور.
ــاء اللجان الفرعية على علم باجمالي عدد    لم يكن معظم رؤس
الناخبين في اللجنة المسؤولين عنهم قائلين ان هذا االمر منوط 

باللجنة االصلية.
  نشـــط مناصرو اللوائح املرشحة لالنتخابات في االتصال 
بالناخبني حلثهم على املسارعة الى اجلامعة واالدالء بصوتهم 

قبل االزدحام واقفال الصناديق.
ــادة كبديل لبطاقة  ــاد البطاقات المدنية ورخص القي   تم اعتم
ــم يملكوا اي هوية ثبوتية  ــيانها، اما الذين ل الجامعة في حال نس

فقد منعوا من التصويت.
  منعت احدى الطالبات من االدالء بصوتها الستخدامها بطاقة 
صديقتها الجامعية، اضافة الى الغاء تصويت جاهر بالئحته 

التي اقترعها في قاعة التصويت.

الكافتريا الى استراحة الطالبات، 
وذلك بسبب مشـــكلة في حجز 
املكان. واكد منسق قائمة التآلف 
الطالب احمد الشالحي ان االقبال 
على الصندوق كان ممتازا وفي 
ازدياد مع مـــرور الوقت مع كل 
الظروف التي كانت تشـــير الى 
ان احلضور سيكون ضئيل نوعا 

ما.
  اما منســـق قائمة املســـتقلة 
حبيب الصفار فأكـــد انه للمرة 
االولى لم حتدث مشـــاحنات او 
مشكالت بني القوائم وهذا الشيء 
يدل على الوعي النقابي في كلية 
اآلداب يتميز بالرقي من اجلميع. 
مشـــيرا الى ان املستقلة وعدت 
اجلمـــوع الطالبيـــة بأنها تنهي 
قضية العنف الطالبي داخل احلرم 

اجلامعي.
  من جانبه اكد منســـق قائمة 
الوســـط الدميوقراطي في كلية 
اآلداب علي الصراف ان االنتخابات 
بدأت بداية طيبة واجلميع مستمر 
في جذب االصوات املناصرة لقائمة 
الوسط الدميوقراطي، مشيرا الى 
ان االقبال الطالبي كان متواضعا 
البداية متمنيا زيادته خالل  في 
الســـاعات االخيرة مـــن عملية 
االقتراع، مؤكدا ان وسط اآلداب 
ستحقق مفاجأة من خالل الرقم 
الذي ستحصل عليه، وسيساهم 
فـــي ارتفاع رقم قائمة الوســـط 
الدميوقراطي الى الـ ٢٠٠٠ صوت 

واحتفاظه املركز الثالث.

  «التربية»: تنظيم رائع

وتفاؤل للمستقلة

  وبدوره قال رئيس جلنة الطالب 
بكلية التربية خالد الفهد ان نسبة 
احلضور ليست باملتوقع في اول 
ساعتني من فتح صندوق االقتراع 
في الساعة الثامنة صباحا، حيث 

لم تشهد اللجنة اي مشاكل.
  وأشار الفهد إلى أن عدد الطلبة 
املقترعني في الساعة العاشرة وصل 

 كعادتها حققت قائمة االئتالفية 
واالحتاد االسالمي الفوز في سباق 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اجلامعة ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
للعـــام الـ ٣١ على التوالي، حيث 
حصلت على ٦٠٥٠ صوتا وجاءت 
القائمـــة املســـتقلة فـــي املركز 
الثانـــي وحصلـــت ٤٠١٧ صوتا 
في حني حافظت قائمة الوســـط 
الدميوقراطي على املركز الثالث 
بعدد ١٦٨٠ صوتا، وبلغ اجمالي 
املشـــاركني في عملية التصويت 
١٣٣١٣ طالبا وطالبة، وقد كانت 
نسبة التصويت لهذا العام مختلفة 
عن العـــام املاضي حيث وصلت 

الى ٩٧٫٨٩٪.
  وكانت انتخابات احتاد الطلبة 
في اجلامعـــة قد انطلقت صباح 
امس وسط اجواء هادئة بعيدة 

عن العنف واملشاجرات.

  «الهندسة والبترول»: أجواء هادئة 

وملصقات في كل مكان

  املشهد االنتخابي كان واضحا 
الهندســـة  فـــي كلية  بامتيـــاز 
والبترول التي افترشت ارجاءها 
بشـــعارات وملصقات تدل على 
حدة التنافس بني القوائم املشاركة 

في االنتخابات.
  وعلى الرغم من ان الهدوء كان 
سيد املوقف حيث ال للمشاجرات 
وال للمشاحنات، اال ان مسؤولي 
القوائم كانوا العني الساهرة في 
مراقبة كل ما يحصل ويدور داخل 
صناديـــق االقتـــراع وفي ارجاء 

الكلية.
  نعم هناك صـــراع وتنافس 
ليس ع لى املراكـــز االولى ولكن 
ع لى االرقام كالقائمة االئتالفية 
التي تسعى لتخطي حاجز الـ ٦٠٠٠ 
التي  صوت، وكذلك «املستقلة» 
تريد رفع نســـبة حصولها على 
االصوات، في حني كان التنافس 
دائرا وواضحا بني «االسالمية» 
الدميوقراطي» على  و«الوســـط 
املركز الثالث ولهذا برز مسؤولو 
القائمتـــني وكانـــوا حاضريـــن 

أصل ١٧٥٩ قبل نصف ساعة من 
اغالق الصناديق، اما عند الطلبة 
فســـجلت ٦١٠ أصوات من اصل 

١١٩٩ صوتا.
اللجنة في    وأرجعت رئيسة 
صندوق الطالبات نوف القصار 
الى  الســـبب في ضعف االقبال 
عدم معرفة بعض الطالب مبوعد 
االنتخابات، الفتة الى انه من ضمن 
االســـباب ايضا وبـــاء انفلونزا 

اخلنازير وتخوف الطالب منه.
  عبدالرحمن اخلالدي منسق 
القائمة املســـتقلة في الكلية قال 
لـ «األنباء» ان االجواء هادئة جدا 
الســـنوات املاضية،  على عكس 
مشيرا الى ان وضع املستقلة جيد 
جدا متوقعا ان تسجل صعودا في 

االرقام عن السنوات املاضية.
  وتوقع اخلالدي ان يكون هناك 
ارتفاع بسيط في التصويت لدى 

الطالب عن العام املاضي.

  اآلداب: إقبال طالبي متواضع

  أما في موقع اجلامعة في كيفان 
فقد شهدت كلية اآلداب حركة من 
املتنافسة  الطالبية  القوائم  قبل 

اكثر من باقي الكليات في كيفان 
حيـــث كان تواجـــد القوائم منذ 
الصباح الباكـــر واحلرص على 
حضور انصارهم لكي يشاركوا 

في عملية التصويت.
  وكانت قائمة التآلف موجودة 
بقوة مـــن حيث عـــدد العاملني 
والعامالت ومن ثم تأتي املستقلة، 
وبني رئيس جلنة الطالب عبداهللا 
العجمي انـــه مت فتح الصندوق 
في الســـاعة الــــ ٨ صباحا وقد 
كان االقبال جيدا وفي تزايد مع 
مرور الوقت وبني العجمي ان عدد 
االصـــوات وصل الى ٢٢٨ صوتا 
في الساعة ١٠٫١٥ وأكد عدم وجود 
أية مشكالت تذكر وذلك من خالل 

عملية التنظيم اجليدة.
  اما في صندوق الطالبات فلم 
يفتح اال في الساعة الـ ٩٫١٥ النه 
مت تغيير مكان التصويت الى احد 
الفصول الدراسية بدال من كافتريا 
الطالبات ومن جهتها قالت رئيسة 
جلنة الطالبات بكلية اآلداب ريهام 
الشاهني انه مت فتح باب التصويت 
الساعة الـ ٩ صباحا، مشيرة الى 
انـــه مت تغيير مكان االقتراع من 

الستقطاب اكبر قدر من أصوات 
املقترعني.

  الى ان االقبال في هذه الكلية 
كان جيدا منذ ســـاعات الصباح 
األولى حتى وصـــل قبل نصف 
ســـاعة من اقفال الصناديق الى 
١٠٠٠ صوت من اصل ١٦٥٤ صوتا 
في صندوق الطلبة، كما ســـجل 
صندوق الطالبات نحو ٩٥٠ صوتا 
من أصـــل ١٦٠٠، واعتبر رئيس 
جلنة الطلبة عبداهللا السيف هذه 

النسبة جيدة جدا.
  واضاف: طالب كلية الهندسة 
والبترول معروفون بحرصهم على 
املشاركة في االنتخابات، ووصف 
السيف االجواء االنتخابية بالهادئة، 
مشـــيرا الى انهم لم يواجهوا أي 
مشاكل والعملية االنتخابية جتري 

بيسر وسالسة.

  «العلوم»: الخوف

من «الخنازير» أثر على اإلقبال

  اما املشـــهد في كلية العلوم 
فيختلف قليـــال من جهة االقبال 
حيث سجلت صناديق االقتراع 
الطالبات نحـــو ٦٥٢ من   البقية ص٩ عنـــد 
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 معاملة «األمن والسالمة»
 استغرب بعض الزمالء الصحافيني من سوء تصرف ومعاملة 
رجال االمن والســـالمة في صالة الفرز حيـــث مت التدقيق معهم 
بطريقة غير الئقـــة، خاصة ان هذه املعاملة لـــم تكن مع جميع 
محرري الصحف ووســـائل االعالم وامنا كانت املعاملة للبعض 

دون اآلخر.
  هذا الى جانب الفوضى املتمثلة في دخول اشخاص الى قاعة 
الفرز امام رجال االمن دون ان يوجهوا اي اسئلة لهم او ايقافهم، 
علما بأن قانون قاعة الفرز ينص على ان اي شخص يدخل القاعة 
البد ان يحمل هوية تثبت احقيته في الدخول، ومنا الى مدير االمن 
والسالمة في جامعة الكويت نقول له: «الصحافي لديه مهمة ويجب 

ان يؤديها متمنني محاسبتهم جتاه هذا التعامل». 




