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بداي��ة ما ه��ي اه��م االمور 
التطويري��ة الت��ي اضفتها على 
انتخاب��ات االف��رع من��ذ توليك 

مهام عملك؟
تس���لمت مهمة الفروع بعد 
املؤمتر االخير الثاني والعشرين 
في شهر ديسمبر املاضي بثقة 
غالية من اخوان���ي واخواتي 
اعضاء وعضوات وفد املؤمتر 
ونظمن���ا بعده���ا انتخاب���ات 
احتاد فرنسا والدول املجاورة 
وانتخاب���ات احتاد مصر، كان 
التنظيم ممتازا بشهادة اعضاء 
اجلمعي���ات العمومية في كال 
الفرعني والذين ش���اركوا في 
تلك االنتخابات كما شهد على 
الطالبية  القوائم  ذلك مندوبو 
املتنافسة ولم تسجل االنتخابات 
ف���ي كال الفرعني أي مالحظات 
س���لبية كم���ا ل���م تصلنا أي 
طعون انتخابية وحرصنا في 
السابقة على بذل  االنتخابات 
اكبر جهد بالشكل الذي يضمن 
للطالب الكويتي حقه في االدالء 
بصوته في االنتخابات والتأكد 
من صحة االجراءات واألوراق 
الثبوتية وتسليمه ما يثبت ذلك 
احلق كشهادة يستخدمها عند 
الضرورة، كما حرصنا في جلنة 
االنتخابات على ابالغ اجلموع 
الطالبية مبوع���د االنتخابات 
قبل اكثر من 10 ايام املنصوص 
عليها دستوريا حتى يتسنى 
للمرشحني والقوائم الطالبية 
االس���تعداد للمشاركة في هذا 
الدميوقراط���ي، كما  الع���رس 
حرصنا كذلك على جعل يوم 
االقتراع يوم اجازة بالنس���بة 
للطلبة الدارس���ني في اخلارج 
حتى نضمن اعلى نسبة مشاركة 
طالبية في االنتخابات وبالفعل 
شهدت الكشوفات زيادة نسبية 
في نس���بة التصويت ويعود 
الفضل بعد اهلل عز وجل للهيئات 
االدارية التي تعاونت معنا الى 
اقصى احلدود الجناح العملية 
االنتخابية وابراز مستوى عال 
من الش���فافية جعلت القوائم 
الطالبية املتنافسة واملقترعني 
يش���عرون باألمان طيلة فترة 
االنتخابات، واجلميع يعلم اننا 
مقبلون على انتخابات لفرعني 
الواليات  مهمني ج���دا وهم���ا 
املتح���دة األميركي���ة واململكة 
املتح���دة وايرلن���دا، وابرز ما 
يستش���كل على املشاركني في 
هذه االنتخابات عملية تسجيل 
اعض���اء اجلمعي���ة العمومية 
فكثيرا ما نشهد حاالت سقوط 
لألسماء وحرمان للكثيرين من 
حقهم في املشاركة االنتخابية 
تصويتا وترشيحا مما يجعل 
القوائم املتنافسة تعيش حالة 
من القلق وعدم الثقة بالقائمني 
على ه���ذه االنتخابات، ونحن 
حريصون في الهيئة التنفيذية 
على وضع النقاط على احلروف 
التس���جيل  آليات  والتأكد من 
وتطويره���ا للمحافظ���ة على 
مصداقي���ة الهيئ���ات االدارية 
امام اجلم���وع الطالبية وزرع 
الثقة مجددا في هذه املؤسسة 

العريقة

التصويت والفرز اإللكتروني

م��ا تصور الهيئ��ة التنفيذية 
فيما يخ��ص التصويت والفرز 

االلكتروني؟
والف���رز  التصوي���ت  ان 

هذا العام سنرفع العدد الى 12 
مندوبا بحيث يتم فتح جميع 
الصناديق في كل الكليات في 
نفس الوقت ما يعطينا سرعة 
في الفرز واعالن النتائج، كما 
اننا سنبدأ عملية الفرز مبكرا في 
متام الساعة ال� 4 ونصف عصرا 
وذلك في كافتيريا كلية التربية 

مبوقع اجلامعة بكيفان.
وأتوقع ان يك���ون االقبال 
على االقت���راع كبيرا ويحطم 
ارقاما قياسية، وفي احلقيقة 
فقد طورنا الترتيبات اخلاصة 
الس���نوات  الفرز عن  بعملية 
املاضية لضمان تسهيل عملية 
الفرز ونقل النتائج اوال باول 
للطلبة سواء املتواجدون خارج 
قاعة الفرز او املتواجدون في 
الكويت بش���كل عام من خالل 
القنوات التلفزيونية، وسنوفر 
شاش���ات خارج صال���ة الفرز 

ملعرفة النتائج اوال بأول.
ملن ستسمح الهيئة التنفيذية 

بالتواجد داخل صالة الفرز؟
نحن منذ سنوات متعاونون 
بشكل ايجابي مع وسائل اإلعالم 
املختلفة ونسمح لهم بالتواجد 
ومتابع���ة الفرز وهو نوع من 
أنواع الش���فافية ليطمئن كل 
مرش���ح ومقترع وتطمئن كل 
قائمة ب���أن االنتخابات نزيهة 
وتسير وفق اإلجراءات واللوائح 
املنصوص عليها، باإلضافة الى 
تواجد مندوبي القوائم اخلاصني 
بالفرز ومندوبي اللجنة األصلية 
ولهم احلق ف���ي االطالع على 

صناديق الفرز.
كما قامت الهيئة التنفيذية 
بدعوة ضيوف شرف حلضور 
عملية الف���رز وإعالن النتائج 
وعلى رأس���هم وزيرة التربية 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موضي احلمود، كما دعونا 

وتوصياته���م  ملالحظاته���م 
ومقترحاتهم لالنتخابات واخذنا 
بغالبية تلك املالحظات وسوف 

نطبقها خالل االنتخابات.

إدارة األمن والسالمة

وه��ل هن��اك تع��اون بينكم 
وبني االدارات املختلفة باجلامعة 
ملزيد من التع��اون كإدارة االمن 

والسالمة؟
بالتأكيد سيكون هناك تعاون، 
الوطني  فانتخابات االحت���اد 
لطلب���ة الكوي���ت تكون حتت 
ادارة واشراف الهيئة التنفيذية 
ولدين���ا مجموعة من العاملني 
املدربني لتنظيم االنتخابات وهم 
على علم تام بلوائح ودستور 
ادارة  االحتاد، وسنتعاون مع 
االمن والس���المة النه ليست 
الس���يطرة  القدرة على  لدينا 
على جمي���ع املواقع اجلامعية 
فلدينا ه���ذا العام اكثر من 22 
صندوقا فبالتأكيد نحتاج الى 
ادارة االمن والسالمة للتعاون 
معنا في ترتيب وتنظيم دخول 

الناخبني والناخبات.
ما رس��التك للقوائم الطالبية 
بجامع��ة الكوي��ت قبي��ل عق��د 

االنتخابات؟
ان االنتخابات الطالبية هي 
انعكاس ملا هو موجود بجامعة 
الكويت من رقي، واقول لقياديي 
القوائم ان مس���ؤوليتكم هي 
احلفاظ عل���ى الهدوء والطرح 
العقالني حتى تكون املنافسة 
ش���ريفة وتخرج االنتخابات 
الذي  بأزهى صورة وبالشكل 
يليق باحلركة الطالبية الكويتية 
وبالدميوقراطية الكويتية التي 

نفتخر بها، 
وامتن���ى تعاون���ا اكبر من 
الزم���الء في القوائ���م الظهار 
الوجه املشرق للوعي النقابي 

حلل املشاكل، وقد حتدث حاالت 
من العنف، واملس���ؤولية هنا 
تقع عل���ى القوائ���م الطالبية 
فهي مس���ؤولة عن فض تلك 
املشاجرات بالتعاون مع رجال 
األم���ن والس���المة، ف���اإلدارة 
اجلامعية بالغت الفترة املاضية 
الداخلية عند  بإدخال رج���ال 
حدوث أي مشاجرة داخل جامعة 
الكويت، وأصبح هناك دخول 
لدوريات الشرطة بشكل جعل 
هناك انته���اكا حلرمة جامعة 

الكويت. 
وعلى ادارة األمن والسالمة 
ان تعي دورها في حفظ األمن 
الكويت  واألمان داخل جامعة 
ألنها لو كان���ت تقوم بدورها 
املناط به���ا على أكمل وجه ملا 
اإلدارة اجلامعي���ة  اضط���رت 
ممثلة مبديرها الستدعاء رجال 
الداخلية، فاالستعانة برجال 
الداخلية لضبط األمن بجامعة 
الكويت في وجود ادارة األمن 
والسالمة فهذا األمر يعني وجود 
ازدواجية وتقصير من قبل ادارة 
األمن والسالمة والبد من وضع 
النقاط على احلروف وضبط 
العملي���ة حلفظ األم���ن داخل 

جامعة الكويت.
وكي����ف يت��م التعام��ل مع 
ح��االت  ف��ي  املتس������ببني 

العنف؟
يتم رفع األسماء الى جلنة 
النظام اجلامعي وهناك عقوبات 
وإجراءات رادع���ة لكل طالب 

ميارس العنف باجلامعة.

طعون القوائم

الهيئ��ة  ت��تعام��ل  كي��ف 
التنفيذي��ة م��ع الطع��ون الت��ي 
تقدمه��ا بعض القوائ��م الطالبية 
االنتخابات وإعالن  انته��اء  عند 

النتائج؟

االلكترون���ي خط���وة حتمية 
فهو حلم طالبي نتمنى حتقيقه 
خالل الس���نوات املقبلة ولكن 
قد يشوبه الكثير من املشاكل 
فحتى اآلن ال توجد آلية معينة 
للسيطرة عليه وقابل لالختراق 
والتزوير، لذلك فاالضمن لنزاهة 
وشفافية االنتخابات ان نعتمد 
على التصويت والفرز اليدوي 
على مرأى من جميع مندوبي 
القوائم حتى تكون هناك ثقة 
في نتائج االنتخابات، ونتمنى 
ان ه���ذا التط���ور يضمن حق 
اجلميع في التصويت ومعرفة 
نتائج التصويت فعندئذ سوف 
املبادرين في  نكون م���ن اول 
تطبيق نظام التصويت والفرز 

االلكتروني.

5 قوائم

ما استعدادات الهيئة التنفيذية 
الكويت  فرع  االحتاد  النتخابات 

والذي يعد من اكبر الفروع؟
هناك 5 قوائم س���تخوض 
االنتخاب���ات وه���ي القائم���ة 
االئتالفية واالحتاد االسالمي، 
الوس�������ط  املس���تقلة، 
الدميوقراطي، االسالمية، واحلرة 
الت���ي تخ������وض االنتخابات 
بع���د انقطاع دام 9 س���نوات، 
واالستعدادات على قدم وساق 
وقد اجتمعنا مع مندوبي القوائم 
الذين خاضوا انتخابات العام 
املاضي لالستماع الى مالحظاتهم 
واملشاكل التي واجهتهم حملاولة 
تفاديها وايضا االيجابيات حتى 
نستمر فيها خالل االنتخابات 

احلالية.
كما اجتمعن���ا مع مندوبي 
اللجان االصلية للقوائم الطالبية 
التي ستخوض انتخابات العام 
احلالي وكان اجتماعا ايجابيا 
ساد فيه روح التعاون واستمعنا 

عددا من جمعيات النفع العام 
ونتمنى حضورهم ومباركة هذا 
الدميوقراطي بجامعة  العرس 

الكويت.

عدد المرشحين

وماذا عن عدد املرشحني من 
كل قائمة؟

النقابية  اللوائح  بحس���ب 
ودس���تور االحت���اد يحق لكل 
قائمة ترشيح 15 طالبا وطالبة 
ف���ي انتخابات ف���رع اجلامعة 
وكذلك 35 طالب���ا وطالبة في 
انتخابات وف���د املؤمتر )23(، 
مبينا ان املس���توى التنظيمي 
املتوقع لن يقل عن االنتخابات 
التي سارت بسالسة  املاضية 
دون أي معوقات وكان تقييمنا 
امتيازا ألنها كانت مثالية  لها 
بش���هادة اجلميع، وقد شاهد 
الرأي العام عبر أجهزة اإلعالم 
والصحافة يوم االنتخابات منذ 
حلظة فت���ح الصناديق حتى 
إغالقها ث���م الفرز حتى إعالن 
آخر نتيجة ول��م يتم تسجيل 
أي مالحظة م���ن قبل مندوبي 

القوائم املتنافسة.
الهيئة  اس��تعدادات  ه��ي  ما 
التنفيذي��ة للتص��دي حل��االت 
العن��ف الطالب��ي الت��ي حتدث 
في يوم االقت��راع وهل تؤيدين 

االستعانة برجال الداخلية؟
ال أؤيد دخول رجال الداخلية 
داخل احلرم اجلامعي، فالبد ان 
تكون هناك مسؤولية ذاتية من 
قبل القوائ���م الطالبية قبل ان 
يكون هناك ضبط من ادارة األمن 
والس���المة او رجال الداخلية 
حفاظ���ا على س���معة جامعة 
الكويت ومكانته���ا فنحن في 
حرم جامعي، فالقوائم تتنافس 
وتختل���ف ولكن يجمعها الود 
العقالني  واحلوار واألسلوب 

والدميوقراطي���ة واملنافس���ة 
الشريفة.

يوم االقتراع

وم��ا رؤيتك الت��ي وضعتها 
ليوم االقتراع؟

اتفقنا مع مندوبي القوائم ان 
يتم فتح الصناديق في جميع 
الكلي���ات في متام الس���اعة 8 
صباحا وتغلق الساعة 2 ظهرا 
في يوم االقتراع وفي حال وجود 
كلية معينة بها عدد كبير من 
املقترعني الذين يريدون االدالء 
بأصواتهم فسيكون مسموحا 
بالتمديد س���اعة بحيث تغلق 
الس���اعة 3 عصرا  الصناديق 
وهذا االمر متروك للجان تلك 
الكلية التخاذ القرار باالجماع 

او باالغلبية.

الفرز وإعالن النتائج

ماذا ع��ن رؤيتك��م اخلاصة 
بالفرز واعالن النتائج السيما ان 
هناك اعدادا كبي��رة من الطالب 
والطالبات سيشاركون هذا العام 

في االنتخابات؟
هناك عدد هائل من الطالب 
والطالب���ات نظ���را الن أعداد 
املقبولني من الطلبة املستجدين 
كبيرة وهو م���ا يتطلب جهدا 
اضافي���ا من جلنة االش���راف، 
وايض���ا هناك ع���دد كبير من 
االوراق نظ���را الن االنتخابات 
احلالية ستشهد انتخاب هيئة 
اداري���ة وايض���ا انتخاب وفد 
املؤمتر وبالتالي فنحن قلقون 
م���ن التأخر في اع���الن نتائج 
هذا العام حي���ث عملية الفرز 
ستطول، ولكننا اتخذنا الكثير 
من االجراءات لتقليص تلك املدة 
اننا قمن���ا بزيادة عدد  ومنها 
املندوبني في الفرز ففي السابق 
كانوا 10 مندوبني لكل قائمة وفي 

الهيئة التنفيذية لديها جلنة 
دستورية تتشكل بعد االنتهاء 
من املؤمتر مباش���رة، وتضم 
في عضويته���ا احملامي خالد 
العبداجل���ادر واحملامي خالد 
الكندري، واللجنة الدستورية 
هي التي تنظر في أي شكوى او 
طعن يقدم من أي مرشح سواء 
في انتخابات فرع جامعة الكويت 
او انتخابات الفروع اخلارجية، 
فيتم رفع الش���كوى او الطعن 
من قبل رئيس الهيئة التنفيذية 
او من نائب الرئيس لش���ؤون 
الف���روع او م���ن رئيس جلنة 
االنتخابات مباشرة الى رئيس 
اللجنة الدس���تورية ليدرسها 
ويجيب عن هذا الطعن سواء 
باإليجاب او الس���لب ومن ثم 
يرفع نتيجة الطعن الى املجلس 
اإلداري ليعتمده ويقره ثم بعد 
ذلك يتم إرس���ال الرد مباشرة 
الى الطاعن حتى يعرف نتيجة 

الطعن الذي تقدم به. 
ولم نش������هد تق����دمي أي 
طعون في نتائج االنت�����خابات 
بجامعة الكويت خالل السنوات 
املاضية من قبل القوائم الطالبية 
وه�������ذا يدل على الش���فافية 
الت���ي ك�����ان���ت موجودة في 
االنتخابات م����ن قب�����ل اخواننا 
الذين كانوا مسؤولني عن تلك 
االنتخابات وألننا حريصون 
على عدم إيجاد مجال للش���ك، 
وسائل اإلعالم ومندوبو القوائم 
حاضرون أثن���اء عملية الفرز 
مبا ال يعطي مجاال للطعن في 

نتائج االنتخابات.

نزاهة االنتخابات

كثيرا ما تشكك بعض القوائم 
في  الكويت  بجامع��ة  الطالبي��ة 
نزاه��ة االنتخاب��ات معللني ذلك 
بأن أعضاء القائمة االئتالفية هم 
أعضاء الهيئ��ة التنفيذية فكيف 
ميكن ضم��ان احليادية، مب ترد 

على تلك األقاويل؟
الهيئة  في احلقيقة أعضاء 
التنفيذية ليس���وا أعضاء في 
القائمة االئتالفي���ة، فغالبية 
أعضاء الهيئ���ة التنفيذية من 
الطلب���ة اخلريج���ني وان كان 
بينهم طالب مازال في جامعة 
الكويت فله احلق وفقا لدستور 
االحتاد ان يكون ضمن أعضاء 
الهيئ���ة التنفيذية، فقد خاض 
انتخابات وف���د املؤمتر وفاز 
في االنتخابات وأصبح عضوا 
ف���ي وفد املؤمتر وش���ارك في 
التصوي���ت واملؤمتر وصوت 
أعضاء وفد املؤمتر على انتخابه 
ليكون في املجلس اإلداري ومن 
ثم في الهيئة التنفيذية، وبالتالي 
فإن وصول هذا الشخص الى 
الهيئة التنفيذية كان وفق لوائح 
وإجراءات دستورية بدستور 
االحتاد سواء كان مازال طالبا 
او تخرج من جامعة الكويت، 
وسواء كان في األصل مرشحا 
م���ن القائم���ة االئتالفي���ة او 
غيرها م���ن القوائم الطالبية، 
فدور القوائ���م ينتهي بانتهاء 
االنتخابات والفائز بها يصبح 
املمثل الشرعي جلميع الطالب 
والطالبات باجلامعة، وبالنسبة 
للهيئة التنفيذية من يحوز ثقة 
أعضاء وفد املؤمتر يصبح هو 
املمثل الشرعي والوحيد على 
مستوى العالم كامال في الهيئة 

التنفيذية. صناديق االقتراع جاهزة لالنتخابات

نتوق�ع إقب�ااًل كبيرًا م�ن الطلبة يحط�م أرقامًا قياس�ية وقلق�ون من التأخ�ر في إع�ان النتائج الع�ام الحالي

نرفض دخول رجال »الداخلية« الحرم الجامعي والقوائم مس�ؤولة عن فض المش�اجرات بالتعاون مع رجال »األمن والسامة«

)محمد ماهر(عبدالعزيز الصقعبي متحدثا للزميلة آالء خليفة

الصقعبي ل� »األنباء«: 5 قوائم ستخوض انتخابات اتحاد الطلبة 
وسنوفر شاشات خارج صالة الفرز لعرض النتائج أواًل بأول

رئيس لجنة اإلشراف على انتخابات اتحاد الجامعة أكد أن فتح الصناديق سيكون من 8 صباحًا إلى الـ 2 ظهرًا

آالء خليفة
أعلن رئيس جلنة االش�راف على انتخابات الهيئة االدارية لفرع جامعة الكويت ووفد املؤمتر )23( ونائب رئيس الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز الصقعبي عن استعدادات الهيئة التنفيذية لاشراف على انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة واملزمع عقدها 

االحد املقبل 3 اكتوبر الفتا الى ان االنتخابات احلالية تشهد انتخابات الهيئة االدارية لفرع الكويت وايضا وفد املؤمتر الثالث والعشرين.
وأش�ار الصقعبي خال حوار ش�امل اجرته معه »االنباء« الى توقعاته بزيادة نسبة التصويت وحتقيق ارقام قياس�ية خاصة بعد زيادة عدد الطلبة والطالبات 
املستجدين بجامعة الكويت عن االعوام السابقة،  وكشف الصقعبي عن رؤية الهيئة التنفيذية ليوم االقتراع وعملية الفرز واعان النتائج،  كما حتدث عن القوائم 
املتنافسة وعدد املرشحني من كل قائمة ووجه رسالته للقوائم الطابية بضبط النفس،  واعلن الصقعبي عن رفضه التام لتواجد رجال »الداخلية« وانتهاك حرمة 
جامعة الكويت موضحا ان حدوث حاالت العنف الطابي ترجع الى تقصير ادارة االمن والس�امة، كما كش�ف الصقعبي عن كيفية تعامل الهيئة التنفيذية مع 

الطعون التي تقدمها القوائم الطابية من خال اللجنة الدستورية بالهيئة التنفيذية.

التصويت والفرز اإللكتروني خطوة حتمية ولكن قد يشوبه 
الكثير من المش�اكل واألضمن اللجوء إلى الفرز اليدوي

عبدالعزيز الصقعبي


