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)أسامة البطراوي(الطالبات مؤيدات »املستقلة« يحتفلن بفوز القائمة مبقاعد رابطة »اآلداب«

»املستقلة« فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في »اآلداب«

عضوات القائمة التربوية

أنصار »التربوية« يحتفلون بالفوز

»التربية« دائما »تربوية«

طالبة تدلي بصوتها

»التربوية« كسرت حاجز األلف صوت
وتربعت على عرش »التربية« للعام الـ 27 على التوالي

حصلت على 1112 صوتاً مقابل 778 صوتاً لمنافستها »المستقلة«

سعود المطيري
كعادتها القائمة االسالمية التربوية للعام 
الـ 27 على التوالي ثبتت اقدامها وقواعدها 
بكلية التربية التي ابت اال ان تكون اسالمية 
تربوية رغم املنافسة الشديدة من القائمة 
املستقلة التي حصلت على 778 صوتا فقط 

في مقابل 1112 صوتا للتربوية.
الباردة هي  وكانت األجواء االنتخابية 
الســـائدة على صناديق كلية التربية فمن 
قد له ان يرى حال الكلية في هذا اليوم كان 
ســـيجد عدم االهتمام من قبل اجلميع بهذا 
اليوم فلم يتواجد الطالب وكان حضورهم 
قليال جدا ال يكاد يذكر وبحضور عدد ال بأس 
به من قائمة االئتالفية »التربوية في كلية 
التربية« والقائمة املستقلة من قبل اجلميع 
سواء كانوا عاملني او مؤيدين او مقترحني 
وكأن هذا اليوم بحال األيام األخرى حيث 
بدأ تفاعل االقبال الطالبي في متام الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.
وقال رئيس اللجنـــة بصندوق الطلبة 
عدنان نهار ان االقبال كان ضعيفا من قبل 
الطلبة حتى الساعة احلادية عشرة صباحا 
والتي توافد فيها الطلبة على ممارسة حقهم 
االنتخابي حيث بلغت نسبة التصويت 212 
من اصل 426 ولم تواجه اللجنة اي صعوبات 
تذكر وكانت جميـــع القوائم متعاونة الى 

أبعد احلدود.
واختلف وضع صناديـــق االقتراع في 
كليـــة التربية عن بقيـــة الكليات حيث مت 
وضع اكثر من مقر لالقتراع نظرا لالعداد 
الهائلة والكبيرة التي حتتويها الكلية من 
الطالبات، حيث تضم الكلية 3655 طالبة 
مقيدة، بدأ االقتراع عند الســـاعة الثامنة 
والربع كان عدد املقترعات كبيرا منذ الساعة 
األولى في الصندوقني، وبدورها قالت رئيسة 
جلنة )أ( أنوار الكندري ان عملية االقتراع 
كانت سلسة للغاية ومتواترة منذ الصباح 
الباكر، حيث كانت نسبة التصويت كبيرة 
بالصندوق، وبعد ذلك مت االنتقال الى جلنة 
)ب( وقالت رئيســـة اللجنة آالء حمادة ان 
االقبال على الصندوقني ممتاز ويعكس وعي 
الطلبة في املشاركة في العملية االنتخابية، 
حيث بلغت نسبة التصويت في الصندوقني 
860 من اصل 3655، وقد افتتحت الصناديق 
في متام الساعة الثامنة صباحا وأغلقت في 

متام الساعة الثانية.

انقالب في »اآلداب«: »المستقلة« أزاحت »التآلف« عن عرش الرابطة
حصلت على 972 صوتاً بفارق 185 صوتاً لـ»التآلف«

سعود المطيري
شهدت كلية اآلداب مفاجأة من 
العيار الثقيل بعد ان استطاعت 
القائمة املستقلة اقتناص مقاعد 
الرابطة من التآلف الطالبي التي 
حصلت عليها ملدة 4 ســــنوات 

متتالية.
وحصلت املستقلة على 972 
صوتا مقابل 787 صوتا للتآلف 

الطالبي.
وكان صنــــدوق االقتراع قد 
اللجنة  فتح بأمر من رئيــــس 
فالح املسعود، وبوجود مندوبي 
الســــاعة  الطالبية في  القوائم 
الثامنة والربع حيث كان عدد 
املقترعني تعدى نسبة تصويت 
50% في متام الســــاعة 11 حيث 
وصل عــــدد املقترعني الى 512 
طالبا فقط عند الساعة احلادية 
عشرة من اصل 1039 طالبا مقيدا 
في الكلية، مع مالحظة وجود 
كثافــــة طالبية كبيرة عند باب 
قاعة االقتراع وذلك بسبب تواجد 
عاملي القوائم الطالبية والذين 
ساد بينهم جو االخوة واملودة 
وتبادل االبتسامات مع عبارات 
التحــــدي ولكــــن وجودهم لن 
يثري عدد املقترعني قبل إقفال 

الصندوق بثالث ساعات وربع 
الســــاعة على حد قول رئيس 
اللجنــــة الذي اكد ان الســــاعة 
الثانية والنصف ستكون موعد 

اغالق الصناديق.
ولم يختلف وضع طالبات 
كليــــة اآلداب عن الطلبة حيث 
كانت اعداد الطالبات املقترعات 
اكثر اقباال ووصل عدد الطالبات 
املقترعات الــــى 570 طالبة في 
الساعة 11 من اصل 1912 طالبة 
مقيدات في الكلية وعند سؤال 
رئيسة اللجنة هبة القيندي عن 
االجواء املهيمنــــة على اللجنة 

العمليــــة االنتخابية  ان  اكدت 
تسير على ما يرام وبشكل عادي 
على حد قولها، مشيرة الى ان 
اعداد الطالبات املقترعات قليلة 
الطالبات  جدا بالنســــبة لعدد 
املقيدات حيث لــــم يالحظ اي 
الطالبــــات لالقتراع  كثافة من 
والتصويت ومــــن جهة اخرى 
كان عدد عامالت القوائم الطالبية 
قليال جدا وبشكل غير ملحوظ 

او فعال.
من جهته، اكد منسق قائمة 
التآلف الطالبي احمد الشالحي ان 
االئتالفية ليست كبقية القوائم 

تبحث عن اثبات التواجد من وراء 
عملية االقتراع، بل تبحث عن 
تلك االمواج الفكرية املتسارعة 
والتي ستعلن انتصار االئتالفيني 
في مقاعد الهيئة االدارية لطلبة 

جامعة الكويت بإذن اهلل.
ومن جانبه، اكد منسق القائمة 
املستقلة في كلية اآلداب حبيب 
الصفار على روح احملبة واالخوة 
في عرس اآلداب الدميوقراطي، 
مؤكدا على مبدأ ان االنتخابات 
يوم والزمالة دوم واوال واخيرا 
ســــتعبر الصناديق عن رغبة 

طلبة وطالبات الكلية.

رابطة طلبة كلية اآلداب

التآلف المستقلةالمتفرقةالملغاةالمقترعونالمقيدون
الطالبي

الوسط 
الديموقراطي

1039902163442240032الطلبة
3.43%44.35%46.78%3.76%1.77%86.81%نسبة الطلبة

19121072726550387101الطالبات
9.42%36.10%51.40%2.23%0.65%56.09%نسبة طالبات

295119742360972787133املجموع
6.68%39.86%49.24%3.03%66.89%نسبة املجموع

الجمعية التربوية
االسالمية التربويةالمستقلةالمتفرقةالملغاةالمقترعونالمقيدون

426357620164168الطلبة
83.80%نسبة الطلبة

365516451772614944الطالبات
45.00%نسبة الطالبات

4081200223927781112املجموع
49.05%نسبة املجموع


