
االربعاء 14 اكتوبر 2009   9الجامعة والتطبيقي
حصدت 948 صوتاً في يوم انتخابي غابت عنه البوسترات داخل الجامعة

»المستقلة« تكتسح انتخابات رابطة جامعة الخليج

طالب يدلي بصوته

طالبة اختارت من ميثلها

أجواء هادئة في انتخابات جامعة اخلليج

اخترت القائمة األفضل احتفاالت »املستقلة« بالفوز

أجواء انتخابية
 قامت القوائم الطالبي���ة بتوزيع االيس كرمي واملأكوالت 
اخلفيفة واملشروبات الباردة على الطلبة بدال من اعالمياتها.

 حرص الطلبة على االلتزام مبواعيد احملاضرات وعدم املباالة 
بالتصويت لعدم شعورهم باالجواء االنتخابية.

 لعدم وجود اي حمالت اعالمية او اي هتافات حماس���ية 
فق���دت االنتخابات بجامعة اخلليج رونقها وس���ماها الطلبة 

باالنتخابات الباردة.
 كان��ت اجواء االنتخاب��ات هادئة جدا كااليام الدراس��ية وقد 

سارت بسالسة ويسر.
 بعد ان منعت القوائم الطالبية من توزيع موادها االعالمية 
على الطالب للترويج قام بعض العاملني بحمل النوتات والفايالت 

التي حتتوي على ش���عارات قوائمهم والس���ير بها في ارجاء 
اجلامعة كنوع من الترويج للقائمة. 

 س��حب ترشيح مرش��حني اثنني من قائمة 1962 ومنعهم من 
خوض االنتخابات والتصويت واملش��اركة في اي نش��اط طالبي 

خالل هذا العام ملشاركتهم باملشاجرة.
 رغ���م االموال الهائلة التي صرفتها القوائم على احلمالت 
االعالمية اال ان هذا لم يكن شفيعا لالدارة اجلامعية للتراجع 

عن قرار منع احلمالت االعالمية وحتى تعليق باج القائمة.
 باق��ة ورد لصالح الش��مري مدي��ر ادارة االمن والس��المة 
عل��ى اجلهود التي بذلها النتهاء ي��وم االنتخابات دون حدوث اي 

مشاكل.

الدميوقراطية مثمنا  مبب���ادئ 
اإلدارة اجلامعية  حسن تعامل 
م���ع اخللل الذي حص���ل بداية 
يوم االقت���راع حيث مت تأخير 
فتح باب االقتراع إلى الس���اعة 
العاش���رة والربع في حني كان 
من املفترض أن يبدأ التصويت 
في متام الساعة التاسعة وقامت 
اإلدارة اجلامعية بتمديد فترة 
االقتراع إلى الس���اعة اخلامسة 
والربع.واستنكر أحداث العنف 
التي حصل���ت في اجلامعة بني 
بعض الطلبة من التابعني لبعض 
القوائم الطالبي���ة مؤكدا أن ما 
حصل هو خالف شخصي بني 
األفراد وال ميثل القوائم الطالبية. 
وع���ن ق���رار اإلدارة اجلامعية 
واخلاص مبنع إقامة املهرجانات 
اخلطابية نتيجة املشاجرات التي 
حصلت بني القوائم، رفض املضف 
مثل هذه القرارات مشيرا إلى أنها 
تؤثر على نسبة مشاركة الطلبة 
باالنتخابات وكذلك تؤثر على 
فرص جن���اح القوائم الطالبية 
متس���ائال كيف يختار الطالب 
بني القوائ���م إذا منعت القوائم 
من توزيع برنامجها االنتخابي 

وإقامة أي مهرجان خطابي. 
أما منس���ق قائمة الوس���ط 
الدميوقراط���ي محمد احلس���ن 
فق���ال نحن أكث���ر املتضررين 
من منع القوائ���م الطالبية من 
إقامة احلمالت اإلعالمية فكيف 
القوائم الطالبية  الطالب  يقيم 
ويختار فيما بينه���ا مؤكدا أن 
العملي���ة االنتخابي���ة تعتمد 
اعتمادا أساسيا على طرح األفكار 
والبرامج االنتخابية ثم اختيار 
الطالبية.وقال  الناخب للقوائم 
القرار يص���ب في مصلحة  إن 
الطالب في جانب واحد فقط وهو 
احلد من وقوع املشاجرات بني 
القوائم الطالبية للمحافظة على 
مكانة الصرح اجلامعي وكذلك 
احملافظة على س���المة الطلبة.

ومتنى احلسن التوفيق والنجاح 
لكافة القوائم الطالبية مشيدا في 
الوقت نفسه بانتخابات طلبة 

جامعة اخلليج. 
وأكد الناطق الرسمي لقائمة 
1962 عبدالعزيز املطيري أن قرار 
اإلدارة اجلامعية اخلاص مبنع 
إقامة املهرجان���ات االنتخابية 
ومنع توزيع أي قائمة لبرنامجها 
االنتخابي هو قرار صارم ورادع 
في نف���س الوقت بيد أنه يؤثر 
على س���ير العملية االنتخابية 
نتيجة عدم إطالع الطلبة على 
أفكار ورؤى القوائم املنافس���ة 
التي منعت من تدشني حمالتها 
االنتخابية. وقال إن اخلالف الذي 
حصل بني القوائم هو في احلقيقة 
ال ميثل القوائم الطالبية بل ميثل 
األشخاص الذين تشاجروا. ودعا 
الطالب والطالبات إلى حس���ن 
االختيار واملشاركة في العملية 
الدميوقراطية في اجلامعة للتعبير 
ع���ن آرائهم وإيص���ال صوتهم 
وكلمتهم للجموع الطالبية. وأكد 
منس���ق قائمة االحتاد الطالبي 
الفرج حرصه على  عبدالعزيز 
انتهاء األجواء االنتخابية دون 
حدوث أي مشكالت أو حوادث 

تذكر.

جلنة العالقات العامة واإلعالم 
باجلامعة د.مس���عود الكندري 
أن صنادي���ق االقت���راع قد مت 
افتتاحها في الس���اعة العاشرة 
والربع وسيتم إغالقها في الساعة 
اخلامسة والربع، موضحا أن عدد 
املصوتني بعد ساعتني تقريبا 
من التصويت وفي متام الساعة 
الثانية عشرة ظهرا وصلت إلى 
163 طالبا من أصل 1344 طالبا 
في جلان الطالب، و70 طالبة من 
أصل م���ا يقارب ال� 1500 طالبة 
في جلان الطالبات، بينما وصل 
العدد تقريبا من املصوتني بعد 
ذلك بس���اعة تقريب���ا إلى 200 
طالب ف���ي جلنة الطالب، و100 
طالبة، مبينا أن نسبة اإلقبال 
يتوقع بش���كل كبي���ر أن تزيد 
بشكل مضاعف خالل الساعات 
املقبلة كما حدث في الس���نوات 
املاضية عندما يفرغ الطلبة من 

محاضراتهم الدراسية. 
وقال الكن���دري ان اجلامعة 
قد ش���كلت جلانا لالنتخابات، 
منها جلن���ة للتصويت وجلنة 
للفرز، مش���يرا إلى أن التأخير 
في فتح قاع���ات االقتراع حدث 
بسبب إجراء بعض التجهيزات 
وبس���بب طلبة ال� NBA حيث 
تأخرت كشوفاتهم قليال، مبينا أن 
اجلامعة قد وضعت معقمات في 
اجلامعة وخصوصا داخل قاعات 
االقتراع حفاظا على الطلبة من 

انتشار املرض بينهم. 
وأضاف أن العملية االنتخابية 
مضت بكل هدوء وسالسة ورقي 
دون أي مشاكل تذكر، مبينا أن 
ما حدث يوم األحد املاضي كان 
أمرا محزنا خصوصا أن انتخابات 
جامعة اخللي���ج متيزت دوما 
برقيها وهدوئها بشكل يضرب 
به املثل، مؤكدا أن الطلبة الذين 
كان لهم ضلع في حادثة العنف 
قد تصاحلوا واجلامعة اتخذت 
في حق 9 منهم إجراءات متثلت 
في جتميد النشاط الطالبي ملدة 

عام أكادميي. 
من جهته، أشاد رئيس رابطة 
طلبة جامع���ة اخلليج للعلوم 
السابق يوسف  والتكنولوجيا 
املضف بتنظيم اإلدارة اجلامعية 
للعرس االنتخابي الذي يشارك 
فيه ط���الب وطالب���ات جامعة 
اخلليج معبرين عن متس���كهم 

او مشاحنات وأكدت القوائم في 
يوم االقتراع على نبذها ورفضها 
ألعمال العنف واملشاجرات التي 

حصلت يوم األحد املاضي. 
وأك���د نائب رئيس اجلامعة 
لشؤون الطلبة د.صباح قدومي 
أن مدة عملية التصويت 7 ساعات 
يبدأ حسابها منذ موعد افتتاح 
الصناديق، مرك���زا على التزام 
الطلب���ة بالعملي���ة االنتخابية 
وحرصه���م عليه���ا األمر الذي 
يبدو جليا ف���ي جتمهرهم أمام 
صاالت االقتراع حتى قبل فتح 
باب التصويت، ما انعكس على 
القوائ���م الطالبي���ة التي قامت 
بع���رض أجندته���ا االنتخابية 
وبرامجها عل���ى الطلبة، مؤكدا 
أن هذا العرس الدميوقراطي إمنا 
ميثل انعكاسا للدميوقراطية التي 
نعيشها بالكويت بصفة عامة. 
وفيما يخص حادثة العنف 
ب���ني القوائم يوم األحد املاضي 
قال قدومي: »ال نتمنى فعال أن 
تتكرر حادثة يوم األحد املاضي، 
فاألمر يشهد اس���تياء عاما من 
الكل والطلبة أنفسهم منهم من 
اعتذر ومنهم من تصالح مع من 
تشاجر معه وما إلى ذلك وتعلم 

درسه بعدم التكرار«. 
وأضاف: »نحن قد اجتمعنا 
مع من تس���بب بحادثة العنف 
ونبهناهم وشكلنا جلنة حتقيق 
انتهت إلى قرار جتميد الطلبة 
التس���عة املتس���ببني من حيث 
ممارسة األنشطة الطالبية ملدة 
عام نقابي كامل بحيث ال يحق لهم 
الترشيح أو التصويت ويسقط 
عنهم هذا احلق إضافة إلى حقوق 
ممارسة األنشطة الطالبية بشكل 

عام دون اجلانب األكادميي«. 
وأوضح قدومي أن الهدف من 
هذا القرار ليس تدمير مستقبل 
الطالب بدليل عدم فصله أكادمييا 
من اجلامعة، ولكنها مجرد رسالة 
واضحة من اجلامعة بأن سالمة 
الطلب���ة وصيانة أجواء احلرم 
األكادمي���ي هي امان���ة حتملها 
اجلامعة وحترص على احلفاظ 
عليها، مبينا أن االنتخابات هي 
مكس���ب للطلبة واجلامعة في 
ظل كونها االنتخابات الطالبية 
الوحيدة التي جتري بني قوائم 
طالبية في اجلامعات اخلاصة. 
 م���ن جانب���ه ق���ال رئيس 

محمد المجر
حصدت القائمة املستقلة 948 
صوتا في انتخابات رابطة جامعة 
اخلليج مكتس���حة بذلك جميع 
القوائم حيث تلتها قائمة 1962 
والتي حصدت 449 صوتا، تلتها 
»الوسط« ب� 262 صوتا، فاالحتاد 

الطالبي ب� 126 صوتا.
هذا ولم يكن العرس الطالبي 
النتخابات رابطة الطلبة بجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
الذي اقيم ي���وم امس مبنطقة 
مش���رف كما في السابق، حيث 
السنة  انتخابات هذه  ش���هدت 
ش���طب اكث���ر من مرش���ح في 
القوائ���م الطالبية وعدم وضع 
اي بوس���ترات داخل اجلامعة 
والغاء اي انشطة طالبية تقوم 
بها القوائم، ذلك بعد ان شهدت 
اجلامعة مشاجرة بني قائمتني 

االحد املاضي.
هذا وشهدت عملية التصويت 
تأخرا الكثر من س���اعة وربع 
الساعة عن الوقت املتفق عليه، 
حيث فتحت الصناديق في متام 
الساعة العاشرة والربع صباحا 
واغلقت في الس���اعة اخلامسة 
والرب���ع عص���را، وبل���غ عدد 
املقترعني ما يقارب 3000 طالب 
وطالبة اختاروا من ميثلهم ويدير 
دفة الرابطة ويسعى ملكتسباتهم 

الطالبية. 
ولم تكن االوضاع في اروقة 
اجلامعة تش���ير إل���ى ان هناك 
انتخابات ف���ي اجلامعة، حيث 
ل���م يكن هناك اي زحام اال امام 
اماكن االقتراع التي قلت بها نسبة 
احلضور. ال صيحات وال هتافات 
حماسية وال أجواء حماسية في 
انتخابات رابطة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، ملنع االدارة 
اجلامعية جميع القوائم الطالبية 
م���ن توزيع أي م���واد اعالمية 
الهتافات  الطلبة وحت���ى  على 
والصيحات اال ان طلبة اخلليج 
أبوا ان متنعهم هذه القرارت من 
اقامة نشاطاتهم االنتخابية التي 
اعتادوا عليها ألكثر من س���بع 
س���نوات متواصلة، فس���عت 
القوائم الطالبية محاولة الترويج 
ملرشحيها من غير مخالفة قوانني 
ادارة اجلامع���ة وبالرغم من ان 
النتائج بدت محسومة لقائمة 
املستقلة، ففي تاريخ انتخابات 
الرابطة تولت القائمة املستقلة 
قيادة الرابطة ست سنوات، اال 
ان باق���ي القوائ���م اصرت على 
املشاركة في االنتخابات من اجل 
اثبات الوجود وحتصيل ارقام 
متقدمة، واضعني امام اعينيهم أن 
انتخابات الرابطة هي انتخابات 
متهيدية النتخابات مقبلة فعلى 
الرغم من الغياب الكبير لبعض 
الطلبة وعزوفهم عن املشاركة في 
انتخابات الرابطة الختفاء االجواء 
التي تعودوا عليها  االنتخابية 
واحلم���اس اال ان اآلمال ترتقب 
القادمة، فقد كانت  االنتخابات 
نس���بة احلضور متوسطة في 
الفترة الصباحي���ة وزاد اقبال 
الطلب���ة عل���ى التصويت بعد 
الظهر وقد سارت انتخابات رابطة 
طلبة جامع���ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا دون حدوث أي 
أعمال عنف بني القوائم الطالبية 

)أحمد باكير(


