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»المستقلة« أحكمت سيطرتها على رابطة »اإلدارية« بـ 1248 صوتًا
في مقابل 771 صوتًا للمعتدلة و191 صوتًا للوسط الديموقراطي

سعود المطيري
حققت القائمة املستقلة نصرا جديدا يضاف الى سجلها 
احلافل باالنتصارات ف���ي انتخابات رابطة طلبة العلوم 
االدارية التي تعتبر معقال قويا للمستقلة وال ميكن ألي 

قائمة أخرى ان تزيحها عنه.
فقد توجت ملك���ة على عرش الرابطة في االنتخابات 
التي جرت ام���س وحصلت فيها على 1248 صوتا مقابل 
771 صوتا حصلت عليها منافستها القائمة املعتدلة، أما 

الوسط الدميوقراطي فقد حصل على 191 صوتا.
و كانت االجواء االنتخابية في العلوم االدارية حماسية 
بني القوائم املتنافسة على رابطة طلبة كلية العلوم االدارية، 
وكان االزدحام في املمرات وبهو الكلية الرئيسي، وشهدت 
جلان االقتراع اقباال جيدا عند افتتاح صندوقي الطالب 
والطالبات في الثامنة صباحا حتى تزايد عدد املقترعني 
واملتجمهرين من الطلبة وعاملي القوائم الطالبية في فترة 

الظهر عند انتهاء بعضهم من محاضراته الدراسية.
واكد رئيس جلن���ة الطالب وائل عبي���د ان العملية 
االنتخابية مضت على قدم وساق دون اي مشاكل تذكر، 
مش���يرا الى انه كلما مضى الوق���ت ازداد عدد املقترعني 
واملقبلني على الصناديق للتصويت اكثر فأكثر، واوضح 
ان عدد املقترعني وصل في الساعة العاشرة صباحا، اي 
بعد س���اعتني من بدء االقتراع، الى 266 طالبا من اصل 
856 في صن���دوق الطالب، وازداد الرقم حتى وصل الى 

ما يقارب ال� 290 صوتا خالل ساعة واحدة.
وفيما يتعلق باستعدادات االدارة اجلامعية ازاء تفشي 
وباء انفلونزا اخلنازير، قال العبيد انه لم يلحظ اي تخوف 
بني الطلبة، مشيرا الى ان حملة التوعية التي قامت بها 
االدارة اجلامعية آتت اكلها، خصوصا مع وجود املعقمات 

والكمامات امام كل قاعة اقتراع.
وفي صندوق الطالبات، ش���هد اقباال منقطع النظير، 
حت���ى وصل عدد املقترعات الى 614 طالبة في الس���اعة 
العاشرة صباحا من اصل 2009 طالبات، وارتفع عددهن 
حتى وصلن الى 880 طالبة مقترعة خالل ساعة واحدة 
فقط مع احتمال ازدياد العدد بش���كل كبير بعد الظهيرة 
وقب���ل اغالق الصناديق في الس���اعة الثانية بعد الظهر 

كما هو مفترض.
من جهت���ه، قال عميد كلية العلوم االدارية د.راش���د 
العجمي ان انتخابات رابط���ة طلبة االدارية هي باكورة 
انتخابات اجلمعيات والرواب���ط الطالبية في اجلامعة، 
موضحا ان اقبال الطلبة على التصويت كما هو مالحظ 
جيد وهادئ بشكل يدل على رقي العملية الدميوقراطية 
في الكلية كما تعودنا عليها دائما، متمنيا ان يستمر رقي 

وهدوء عملية االقتراع حتى تغلق الصناديق.
واضاف العجمي: البد من فائز، وفي النهاية سنبارك 
له وللجميع، مع امنياتنا بالتوفيق لطلبتنا في عرسهم 
الدميوقراطي ولكل من يسعى الى خدمة الطلبة، مستطردا: 

فيما يتعلق باستعدادات الكلية ملواجهة مرض انفلونزا 
اخلنازير فهناك جلنة عليا ملواجهة املرض في اجلامعة 
جتتمع مع جلنة العمداء بش���كل دوري كل يوم خميس 
لرف���ع توصياتها، وفي كليتنا جن���د ان املعقمات في كل 
مكان وهلل احلمد، كما ان الكلية قد اقامت ندوة توعوية 
لعضو جلنة انفلونزا اخلنازير العليا في اجلامعة د.وداد 
النقيب للطلبة، كما تعاونا مع جمعيات النفع العام لتوفير 
وتوزيع املعقمات على كل العاملني في الكلية ولم جند اي 

اصابة او اشتباه بها وهلل احلمد حتى اآلن.
القوائم الطالبية التي تخوض انتخابات الرابطة اعربت 
عن ارتياحها لسير العملية الدميوقراطية دون اي مشاكل 
مع سعادتها بانتخاباتهم التي تعبر عن رقي طلبة كلية 

العلوم االدارية.
من جهته، قال منسق القائمة املستقلة براك املزيرعي 
ان عملية االقتراع ومنذ ان افتتحت في الس���اعة الثامنة 
صباحا لم تشهد اي مش���اكل تذكر فيما عدا عدم وجود 
بعض اسماء املقترعني من الطلبة في كشوفات العمادة، 
مشيرا الى ان عميد ش���ؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب 
لم يقصر مطلقا في حرصه على س���المة س���ير العملية 

االنتخابية.
واضاف: تفاعل الطلبة كبير وهلل احلمد، ومعه اقول 
ترقبوا اكتساح املستقلة مع شكر كل من اوالنا ثقته من 
الطلبة والتي ال تعد سوى امانة يجب ان نحرص عليها 

ونحملها على عاتقنا خلدمتهم.
بدوره، قال منسق القائمة املعتدلة عبدالرحمن الهاملي 
انه يتوقع ارتفاعا في ارقام املعتدلة هذا العام باذن اهلل، 
مشيرا الى ان العملية الدميوقراطية قد خلت من املشاكل 
وهلل احلمد، متمنيا التوفيق لكل القوائم الطالبية التي 
يجب ان نب���ارك للفائز فيها اي���ا كان مادام حصل على 
ثقة الطلبة، مؤكدا انهم سيحاولون نيل ثقة الطلبة قدر 

االمكان.
من ناحيته، قال منس���ق قائمة الوسط الدميوقراطي 
فيصل الهاجري ان العملي���ة الدميوقراطية مضت بكل 
هدوء وسالسة دون اي مشاكل تذكر وهلل احلمد، مشيدا 
باج���راءات العمادة ملواجهة م���رض انفلونزا اخلنازير، 
مضيفا: الوضع الوقائي الصحي رمبا نعتبره افضل من 
سابقه في انتخابات احتاد الطلبة، حيث ان دخول الطلبة 
الي���وم )امس( لقاعات االقتراع يتم من مكان وخروجهم 

من مكان آخر منعا لالزدحام والتجمهر.
بدوره، قال رئي���س االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اجلامعة عمار الكندري ان االوضاع في االنتخابات 

ممتازة وقد كانت نسبة احلضور عالية جدا.
كما متنى الكندري التوفيق جلميع القوائم املشاركة 
وهن���أ الفائزين في االنتخابات، طالب���ا منهم االجنازات 
وسرعة التحرك، داعيا الرابطة املقبلة للمحافظة على هذا 
املنص���ب ألنه امانة وان هناك امورا كثيرة عالقة نتمنى 

املبادرة من الرابطة حللها.
من جهته، قال عميد الشؤون الطالبية بجامعة الكويت 
د.عبدالرحي���م ذياب ان الع���رس الدميوقراطي للروابط 
واجلمعيات العلمية شيء مشرف بجامعة الكويت، مبينا 
ان نسبة احلضور كانت مرتفعة في اول ايام االنتخابات 
الطالبية، معربا عن سعادته بنجاح هذا العرس دون اي 

مشاكل تذكر او مشاجرات.
واضاف د.ذياب: اننا من اليوم � امس � نسعى لتفادي 
اي سلبيات تذكر خالل العملية االنتخابية حتى ال حتدث 
في االنتخابات املقبلة، مشيرا الى ان العمادة تأمل ان تسير 
انتخاب���ات باقي الكليات على ما ي���رام، متمنيا التوفيق 
جلميع القوائم املشاركة، مهنئا القائمة الفائزة على نيل 
ثقة طلبة الكويت، داعيا الى  التعامل مع القائمة الفائزة 
على انها املمثل الشرعي لهم في الكلية وهي رابطة كلية 

العلوم االدارية.
من ناحية اخرى، اكد رئيس اللجنة العليا النتخابات 
الرواب���ط واجلمعيات العلمية بجامع���ة الكويت د.علي 
النامي ان االوضاع في اول ايام االتخابات سارت على ما 
يرام، وقد مت فتح باب االقتراع في متام الس���اعة الثامنة 
صباحا ومت االقفال في الساعة الثانية بعد الظهر، مضيفا 
ان االقبال كان جيدا وقد فاقت نسبة احلضور 50% حتى 

الساعة 11 ظهرا.
من جانبه، اك���د فيصل مقصيد ان التنظيم في جلان 
االقتراع في كلية العلوم االدارية التي شهدت انتخابات 
رابطة الطلبة كان ممتازا تنفيذا لآللية التي رسمتها اللجنة 
املنظمة بالتنسيق مع ادارة االمن والسالمة، مشيرا الى ان 

االستعدادات كانت جيدة ومت تطبيقها على اكمل وجه.
وق���ال ان تضافر اجلهود بني اللجان املنظمة اس���فر 
عن انسيابية العملية االنتخابية دون وجود عراقيل او 
مش���اكل، الفتا الى ان االقبال من الطالب والطالبات كان 

واضحا بهدف املشاركة في االنتخابات.
واشار الى ان الوضع عادي وال يوجد ازدحام بسبب 
التنظيم املصاح���ب لدخول وخروج الطلبة بعد ادالئهم 
بأصواته���م، وكان لتعاونهم وجتاوبه���م مع التعليمات 
االث���ر الكبير في امتام العملية االنتخابية بكل سالس���ة 

ومرونة.
وتابع قائال: نالح���ظ من الوهلة االولى لرصد حركة 
التصوي���ت ان عدد الطالبات اكثر من الطالب ونس���بة 
حضوره���ن التصويت اكبر وهذا دليل دامغ على الوعي 

النقابي بني صفوف طلبة العلوم االدارية.
ولفت الى ان عمادة شؤون الطلبة قامت بجهود جبارة 
الجناح العملية االنتخابية بهدف التسهيل على اجلموع 
الطالبية، مشيدا بدور الطلبة في العمل النقابي واملنافسة 
الش���ريفة بينهم، الس���يما ان االنتخابات مرحلة مؤقتة 
وتنتهي بينما العالقة االخوي���ة والصداقة تدوم الى ما 

بعد التخرج.

طالبة تدلي بصوتها

د.عبدالرحيم ذياب حرص على متابعة عملية االنتخابات

فيصل مقصيد وجولة تفقدية داخل مركز اقتراع الطالبات

في انتظار النتائج طالبتان سعيدتان بفوز »املستقلة« اخترت األفضل

انصار »املستقلة« يحتفلون بفوزهم

)أسامة البطراوي( فرحة الفوز »هِيّا هِيّا مستقلة« هزت أركان »اإلدارية« عقب إعالن النتائج

االنتخاباتمن أجواء

 جتمع العديد من انصار القوائم الطالبية منذ الصباح 
الباكر استعدادا لالنتخابات.

 وجدنا س��وء تعامل من قبل رئيس ورئيس��ة جلنة الطلبة 
والطالب��ات مع رجال االعالم والصحافيني، ال نعلم ان كانا غير 

مهيئني الستقبال االعالميني.
عمادة ش����ؤون الطلبة ابدت تعاونا مشكورا مع رجال 
الصحافة، خصوصا في قاعة اقتراع الطالب بتسهيل دخولهم 

وخروجهم.
 اناش��يد وحماس القوائم الطالبية ازدادت كثيرا مع مرور 

الوقت، خصوصا في فترة الظهيرة.
توزيع املشروبات الباردة واملياه على طلبة وطالبات 

الكلية من قبل القوائم الطالبية.
 تصرف رئيسة جلنة الطالبات مع مصور »األنباء« لم يكن 
الئقا بتاتا، وقامت بطرده من غير اسباب تذكر، وطردت املصور 

اخلاص باالدارة اجلامعية.


