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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن رئيس جلنة االنتخابات لالحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكوي���ت عبدالعزيز 
الصقعبي ان الهيئة التنفيذية اجتمعت 
مع ممثلي القوائم اخلمس املشاركة في 
االنتخابات وعرضت عليهم الكشوف 
الكويت في  االنتخابية لطلبة جامعة 
كل الكليات وكليات املاجس���تير ومت 
التدقيق عليها من قبل مندوبي القوائم 
بع���د التأكد من صحته���ا ومراجعتها 
بالكام���ل، واض���اف ان الكش���وف مت 
تشميعها وستغلق ولن تفتح إال بوجود 
مندوبي القوائم داخل قاعات االقتراع، 
مؤكدا ان الهيئة التنفيذية حترص على 
الش���فافية في ادارة االنتخابات وكل 
التعامالت تتم بوجود مناديب القوائم 
الطالبية، داعيا اجلموع الطالبية لاللتزام 
بنصوص الدستور والعمل على نقل 
صورة حضاري���ة للجامعة وللحركة 
الطالبية من خالل املش���اركة الفعالة 

في االنتخابات.
جاء كالم الصقعبي خالل اجتماعه  
مع مندوب���ن اللجنة االصلية العتماد 

كشوف االنتخابات 
الرس���مية وشارك 
باالجتماع كل م��ن 
القائمة  من�����دوب 
املس���تقلة محم���د 
ارس������الن املطوع 
ومن���دوب قائم���ة 
االئتالفية واالحتاد 
االس���المي محم���د 
املطر ومندوب قائمة 
الوسط الدميوقراطي 
علي مهدي حس���ن 
القائمة  ومن���دوب 
هاشم  االس���المية 

القائم���ة احلرة  الصف���ار ومن���دوب 
عبدالعزيز الصراف باالضافة الى رئيس 
جلنة االنتخابات عبدالعزيز الصقعبي 
و ممثلي الهيئة التنفيذية عثمان السيف 

وخالد العبداجلادر.
ووجه الصقعبي الشكر الى جميع 
القوائم الطالبية على تعاونها مع الهيئة 
التنفيذية ودعاهم لاللتزام ببنود امليثاق، 
مؤكد ان الهيئة التنفيذية لن تس���مح 

ألي احد بخرق بنود 
امليثاق او العمل على 
االساءة الى احلركة 
الطالبية من خالل بث 
التفرقة والطائفية 
في اوساط الطلبة او 
عدم االلتزام ببنود 

الدستور.
اجلدير بالذكر ان 
القوائم الطالبية التي 
انتخابات  تخوض 
الهيئ���ة االداري���ة 
الوطني  لالحت���اد 
لطلب���ة الكوي���ت � 
فرع اجلامعة وقعت على ميثاق شرف 

خلوض االنتخابات.
ونصت بن���ود امليثاق على احترام 
دس���تور االحت���اد وااللت���زام مبواده 
ولوائح���ه ومرجعيته واحلرص على 
الوح���دة الوطنية بعيدا ع���ن كل ما 
ميسها من طائفية او طبقية وغيرها 
وااللتزام بجع���ل التنافس االنتخابي 
عرسا دميوقراطيا نزيها وراقيا يعكس 

الصورة احلضاري���ة للجامعة والبلد 
واحت���رام الزمال���ة اجلامعية و يجب 
أال تهدر العالقة الودية واالخوية بن 
الطلبة حتت ضغط املنافسة االنتخابية 
حيث ان املادة األخيرة نصت على ان 
املشاركن في البيان يأكدون على جعل 
انتخابات العام النقابي 2011/2010 مميزة 
بالتنافس الشريف واحلوار املوضوعي 
والسعي نحو مصلحة اجلامعة والوطن 

واألمة.
وبدوره قال ممثل الهيئة التنفيذية 
في االجتماع عثمان السيف ان مناديب 
القوائم اخلمسة املشاركة في االنتخابات 
اطلعت على ورقة االقتراع ومت التدقيق 
على اسماء املرشحن والتأكد من صحتها 
واالتفاق على اهم املالحظات حول يوم 
االقتراع من خالل فتح الصناديق في 
الثامنة صباحا واغالقها في الثانية ظهرا 
وفي بعض الكليات في الثالثة ظهرا واكد 
السيف على ان مناديب القوائم اكدوا 
على التزامهم مبيثاق االنتخابات كما 
قاموا بالتوقيع على اعتماد الكشوف 

)قاسم باشا(االنتخابية الرسمية لالنتخابات. القائمة االئتالفية االوفر حظا في الفوز مبقاعد االحتاد

يخوض محمد صالح الرشيدي انتخابات 
طلبة التطبيقي ضمن قائمة املستقبل الطالبي 
التي تنافس على زعامة االحتاد، وأكد الرشيدي 
ان القائمة منهجها اسالمي وتراعي مصالح 
الطلبة ف���ي املقام األول وتهدف الى حتقيق 

العديد من املكتسبات الطالبية.

الرشيدي يخوض االنتخابات
في »المستقبل الطالبي«

»االئتالفية« في الريادة و»المستقلة« تنافس على المركز الثاني وعودة »الحرة« بعد انقطاع
آالء خليفة

تس���تعد جامع���ة الكويت 
الستقبال العرس الدميوقراطي 
الذي تتنافس فيه  الس���نوي 
القوائ���م الطالبية الختيار من 
س���يقود دفة االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت فرع اجلامعة.
املراك���ز باتت  وان كان���ت 
محسومة في االنتخابات ولكن 
االختالف يك���ون في تصاعد 
االرق���ام لدى بع���ض القوائم 
وهبوطها لدى البعض اآلخر.

ومتتاز اجلامع���ة في تلك 
الفترة بالنشاط واحليوية، فهذه 
القائمة توزع بياناتها االنتخابية 
وتلك القائمة تنظم مهرجانها 
اخلطابي وتكون اجلامعة مفعمة 
باالنشطة االنتخابية املختلفة 
التي ال تخلو احيانا من حاالت 
الشد واجلذب بن قواعد القوائم 
الطالبية والتي قد تصل احيانا 
الى حاالت من العنف الطالبي 

املصاحب لالنتخابات.
وقبيل عقد االنتخابات ارتأت 
»األنباء« تق���دمي هذا التحليل 
االنتخابي للقوائم املتنافسة من 
خالل قراءة اولية في وضع كل 

قائمة.
ونعتمد ف���ي حتليلنا على 
عدة عوام���ل اهمها البحث في 
نتائج السنوات االربع املاضية 
باالضافة الى تقييم اداء القوائم 
خ���الل الع���ام النقابي املاضي 
وايضا توجهات وقراءات الطلبة 
والطالب���ات، وجند ان هناك 5 
قوائم طالبية تتنافس على مقاعد 
الهيئة االدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت، وهي: االئتالفية 
متحالفة مع االحتاد االسالمي، 
املستقلة، الوسط الدميوقراطي، 

االسالمية، احلرة.

»االئتالفية«: يا جبل ما يهزك 
ريح

القائمة  املتابع لوض���ع  ان 
االئتالفي���ة بجامع���ة الكويت 
يجده���ا هي االق���وى واالبقى 
لقيادة االحتاد الوطني لطلبة 
الى تربعها  الكويت باالضافة 
على ع���رش بعض اجلمعيات 
والروابط الطالبية التي اصبحت 
محسومة للقائمة االئتالفية دون 

منازع.
والقائمة االئتالفية هي قائمة 
املد االحم���ر التي تتحالف مع 
قائمة االحتاد االسالمي، وهي 
قائمة تأسست عام 1979 ومنذ 
القائمة وحتى يومنا  تأسيس 
هذا وهي تفوز باكتساح فعرش 
االحتاد دائم���ا ائتالفي ويؤكد 
انها  القائمة االئتالفية  انصار 
قائمة وطنية طالبية اسالمية 
وشعارها املعهود هو انها قائمة 
كل مسلم محب لشرع اهلل وكل 
وطني يس���عى ملصلحة بالده 
وكل طالب ينشد جامعة أفضل 
بالريادة على  والقائمة تتميز 

مدار 31 عاما.
و»االئتالفية« تتحالف مع 
االحتاد االسالمي مبا يجعلها 
تستحوذ ليس فقط على االحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت وامنا 
كذلك على معظ���م اجلمعيات 
والروابط فالتحالف ينص على 
حصول االحتاد االسالمي على 
ثالثة مقاعد في الهيئة االدارية 
باالحت���اد على ان تنس���حب 

خاصة ان مؤيديها تخرجوا في 
الكويت وهناك اجيال  جامعة 
جدي���دة ال تع���رف اال القوائم 

احلالية.

انتخابات ديموقراطية:

املعروف ان انتخابات جامعة 
الكويت هي انتخابات دميوقراطية 
نزيهة وتشارك فيها جميع القوائم 
الطالبية ولكن القارئ لواقع احلال 
ف���ي كل عام يجد ان »االئتالفية« 
تأتي ف���ي املركز االول بال منازع 
ويت���م معرف���ة رئي���س االحتاد 
املقبل حتى قبل عقد االنتخابات 
واملتمثل في شخص مرشح القائمة 
االئتالفية، اما القائمة املس���تقلة 
فهي حت���اول ان تصل الى املركز 
االول ولكن على استحياء حيث 
القائم���ة االئتالفية  يبعدها عن 
االف االصوات، ولكن تكون هناك 
منافسة على املراكز الثالث والرابع 
ب���ن القائمة االس���المية وقائمة 

الوسط الدميوقراطي.
وف���ي محاول���ة من���ا لقراءة 
النتائ���ج التي س���تحصل عليها 
القائمة االئتالفي���ة فنكاد جنزم 
بأن االئتالفية س���تتخطى حاجز 
7000 صوت الس���يما بعد زيادة 
عدد الطلب���ة والطالبات بجامعة 
الكويت الع���ام احلالي فهناك ما 
يقارب 30 الف طالب وطالبة في 

العام اجلامعي 2011-2010.
وتوضح املؤش���رات االولية 
القائمة االئالفية  ان  لالنتخابات 
ميكنها ان تكسر حاجز ال�  7000 
صوت في حن القائمة املستقلة 
لديها فرص���ة كبيرة لزيادة عدد 
اصواتها حتى وان بقيت في املركز 
الثاني السيما انها في عام 2009 
ال���� 4000 صوت  تخطت حاجز 
بحصوله���ا عل���ى 4017 صوت���ا 
بفارق 1075 صوتا عن انتخابات 
2008 الت���ي حصل���ت فيها على 
الوس���ط  2942، ومتكنت قائمة 
الدميوقراطي م���ن احلفاظ على 
املركز الثالث في انتخابات 2008 
و2009 مبا يعطيها الفرصة الكبرى 
للحف���اظ على مركزها خاصة ان 
القائمة االسالمية التي جاءت في 
املركز الرابع تعرضت لهزة عنيفة 
في انتخابات 2009 بعدما فقدت 
حوالي 219 صوتا عن انتخابات 
2008. وبنظ���رة حتليلية دقيقة 
لالرقام التي حصلت عليها القوائم 
الطالبية في انتخابات 2009 العام 
املاضي جند ان »االئتالفية« التي 
تعهدت بكس���ر حاج���ز ال� 6000 
صوت كان لها ما ارادت وبالفعل 
حصلت على 6055 صوتا بزيادة 
بلغ���ت 378 صوتا عن انتخابات 
القائمة املستقلة  2008، وجاءت 
في املركز الثاني بحصولها على 
4017 صوت���ا متخطية حاجز ال� 
4000 صوت بفارق 1075 صوتا 
وهي زيادة كبيرة حتسب لصالح 

القائمة املستقلة.
وحافظ���ت قائم���ة الوس���ط 
الثالث  املركز  الدميوقراطي على 
بعد حصوله���ا على 1680 صوتا 
وعلى الرغم من احتفاظها مبركزها 
الثالث اال انها فقدت 139 صوتا عن 

انتخابات 2008.
اما القائمة االسالمية التي بقيت 
في املركز الرابع عامي 2008 و2009 
فقد حصلت على 1285 وجند ان 
القائمة االسالمية فقدت حوالي 219 

صوتا مقارنة بانتخابات 2008.

الكويت في ام���ور تفيد طلبة 
الكويت، وال  وطالبات جامعة 
ميكن نكران ان القائمة االسالمية 
حتظى باحترام اجلميع وهي 
قائمة تعم���ل خلدمة اجلموع 
الطالبي���ة وتس���عى الختيار 
منسقيها املشود لهم بالكفاءة 
والنزاهة، لع���ل املراقبن على 
الس���احة االنتخابية يكادون 
يجزمون مبدى التزام القائمة 
الهادي  االسالمية باالس���لوب 
والطرح العقالني، وال جند اي 
مشاجرات او مشادات تتسبب 
فيها القائمة االسالمية بل عندما 
حتدث تلك املهاترات االنتخابية 
جند ان القائمة االسالمية تقف 
موق���ف االخ االكبر الذي يقدم 
النصيحة واملشورة ويؤكد على 
اهمية االخوة التي جتمع طلبة 

جامعة الكويت.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما 
سبب تراجع القائمة االسالمية 
الس���نتن االخيرت���ن؟  ف���ي 
الوس���ط  فقد متكن���ت قائمة 
الدميوقراطي من سحب البساط 
من حتت قدم »االسالمية« في 
انتخابات عام 2008 و2009 فهل 
ستعيد »االسالمية« قوتها في 

انتخابات 2010؟

القائمة الحرة: عودة بعد انقطاع

ان القائمة احلرة عادت بعد 
انقطاع دام 9 سنوات وان اخر 
انتخابات ش���اركت فيها كانت 
في عام 2001 ورجعت القائمة 
احلرة م���رة اخ���رى خلوض 

االنتخابات.
واجلدير بالذك���ر ان فترة 
القائم���ة احلرة عن  انقط���اع 
االنتخاب���ات س���تحول دون 
حصولها على ع���دد كبير من 
االصوات وبالتالي فهي ليست 
للف���وز بانتخابات  مرش���حة 
االحتاد وامنا مرشحة لتصبح 
احد االصوات الفكرية واحدى 

القوائم املتنافسة.
ولكن هذا ال مينع ان للقائمة 
احلرة خبرة نقابية كبيرة على 
مدى التاريخ ولكن فترة غيابها 
جعلتها بحاجة الى جهود كبيرة 
لتعريف الطلبة والطالبات بها 

انتخابات جمعية  القائمة من 
طلبة الهندسة والبترول وتدعم 
القائم���ة العلمي���ة التي متثل 
االئتالفية والتي تنسحب من 
الش���ريعة  انتخابات جمعية 
وتدعم قائمة الش���ريعة التي 
متثل قائمة االحتاد االسالمي 
الغالب نستش���ف حالة  وفي 
عدم رضا من الكثيرين عن ذلك 
التحالف ولكن بات استمراره 
ضرورة حتى يستمر احلال كما 

هو عليه.
والقائمة االئتالفية صاحبة 
الصوت االسالمي املعتدل، تتميز 
مبد ائتالفي سواء على مستوى 
االحتاد او اجلمعيات والروابط 
والذي جاء نتيجة قيادة حكيمة 
للقائمة وقيادة حكيمة لالحتاد 
الذي يقوم جاهدا بحل مشاكل 
طلبة وطالبات جامعة الكويت 

واملناداة بحقوقهم.

»المستقلة«: قوة زرقاء تحاول 
ولكن!

تأتي ف���ي املركز الثاني من 
القائمة  نتائ���ج االنتخاب���ات 
املستقلة وهي القائمة املشاكسة 
بجامعة الكوي���ت التي ترغب 
دوما في االنتصار على غرميتها 
االئتالفية، وقد تأسست القائمة 
ع���ام 1986 وهي قائمة طالبية 
ذات توج���ه اس���المي معتدل 
تس���عى الس���تقاللية احلركة 
الطالبية ومرجعية القائمة كما 
يقول انصاره���ا هي مرجعية 

اسالمية.
ويوجه اعداء »املس���تقلة« 
اتهام���ا لها بانها قائمة بال فكر 
ولكن يخرج لنا انصار املستقلة 
ليؤكدوا في اكثر من مناس���بة 
بانهم يعبرون عن فكر البيت 
الكويت���ي االصي���ل وتفتخر 
بنفسها كونها ال تتبع أي تيارات 
خارجي���ة كغيرها من القوائم 

املنافسة.
وال يخف���ى عل���ى احد قوة 
القائمة املس���تقلة وكثرة عدد 
مؤيديه���ا بجامع���ة الكوي���ت 
فضال عن حصولها على بعض 
التي  اجلمعي���ات والرواب���ط 
اصبحت معق���ال قويا لها وال 

وته���دف الى تعزي���ز االنتماء 
الوطن���ي وحتقي���ق املصلحة 
الطالبي���ة وترس���يخ مبادئ 
الدميوقراطية وتأسست القائمة 
عام 1974 وتتبادل قائمة الوسط 
الدميوقراطي املركز الثالث مع 
القائمة االسالمية عاما تلو اآلخر 
مبا يجعلنا ال نعرف من سيفوز 
باملركز الثالث ومن س���يحوز 

املركز الرابع.
وعلى الرغ���م من ان قائمة 
الدميوقراطي قادت  الوس���ط 
االحتاد في يوم من االيام فإنها 
في السنوات االخيرة تباعدت 
كثيرا عن املركز االول وان كانت 
منافستها على اشدها مع القائمة 
االسالمية السيما بعدما متكنت 
قائمة الوسط الدميوقراطي من 
انتزاع املركز الثالث من القائمة 

ميكن سحب البساط من حتت 
قدميها ومنها على سبيل املثال 
رابطة طلبة العلوم االدارية فهي 

مستقلة حتى النخاع.
كما ان القائمة املستقلة فازت 
بانتخابات جمعية طب االسنان 
وحقق���ت مفاج���أة قوية جدا 
العام املاضي في كلية احلقوق 
عندما انتزعت جمعية القانون 
من قائم���ة »املتحدون« االبنة 
الصغرى للقائم���ة االئتالفية 

في كلية احلقوق.
انتخابات  ان  وهذا يعن���ي 
الع���ام احلال���ي س���واء على 
مستوى االحتاد او على مستوى 
اجلمعيات والروابط س���تفتح 
املجال جلميع االحتماالت بالفوز 
واخلسارة بزيادة عدد االصوات 
في بعض الصناديق وانخفاضها 

انتخابات 2008  االسالمية في 
ومتكنت من احلفاظ على مركزها 

الثالث في انتخابات 2009.

»القائمة االسالمية«: االلتزام 
والوسطية شعارها األبدي

القائمة االسالمية  تأسست 
في اواسط السبعينيات بهدف 
الوعي االسالمي والنقابي  بث 
م���ن اجل بن���اء طالب جامعي 
يفيد املجتمع في حياته العملية 
والعلمي���ة وهي قائمة طالبية 

تتبنى املنهج االسالمي.
وفي نقطة حتسب لصالح 
القائمة االسالمية جند قائمة ذات 
طرح عقالني وهادئ وتسعى 
دوما لتقري���ب وجهات النظر 
بن القوائ���م وتقدم مقترحات 
ال���ى االحتاد الوطن���ي لطلبة 

في صناديق اخرى. 
القائمة املس���تقلة  وتعتبر 
الق���وي للقائم���ة  املش���اكس 
االئتالفية وال تخلو االنتخابات 
من مشادات بن قواعد القائمتن 
نظ���را للتنافس القوي بينهما 
ولرغبة املس���تقلة في حتقيق 
احللم املستحيل باحلصول على 
مقاعد الهيئة االدارية لالحتاد 
الكويت ولكن  الوطني لطلبة 
االئتالفي���ة لن تخل���ع عباءة 
االحتاد لتس���لمها الي كان من 

القوائم.

»الوسط الديموقراطي«: حلم 
العودة لقيادة االتحاد 

قائمة الوسط الدميوقراطي 
هي قائمة طالبية دميوقراطية 
يربط اعضاءها مبدأ املساواة 

سباق بين »الوسط الديموقراطي« و»اإلسالمية« على المركز الثالث

الصقعبي: 5 قوائم تخوض انتخابات الجامعة بعد التوقيع على ميثاق الشرف
الكشوف تم تشميعها ولن تفتح إال بوجود مندوبي القوائم

قائمة احلرة عادت للمنافسة بعد انقطاع 9 سنواتشعارات القوائم املتنافسة في االنتخابات متأل مداخل الكليات

أسماء المرشحين للهيئة اإلدارية
آالء خليفة

كش���ف نائب رئيس جلنة االنتخابات في الهيئة التنفيذية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت عثمان الس���يف في تصريح 
خاص ل� »األنباء« عن اسماء مرشحن القوائم الطالبية بجامعة 
الكويت الذين س���يخوضون انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع اجلامعة اليوم »االحد«.

مرشحو القوائم للهيئة اإلدارية
االئتالفية/االحتاد اإلسلالمي: محمد مشعان محمد العتيبي، عمر 
عل���ي محمد العجمي، أحمد عب���داهلل احلودلة املطيري، وائل 
بدر اخلميس، بدر اجلاس���ر، شريفة فيصل البناي، مها أحمد 
األنصاري، سارة مبارك الشمري، أبرار خالد علي شمس الدين، 
هيا س���عدون العويش، مبارك عادل مبارك احلقان، فهد سعد 
الش���الح احلسيني، محمد علي الراشد، سلطان مبارك فرحان 

العنزي، خالد محمد بن جدعان العازمي.

اإلسالمية
حس���ن محمد هادي اخلض���ر، محم���د عبدالعزيز حياة، 
عبداهلل ضياء بهبهاني، س���يد موسى أحمد املوسوي، حسن 
حس���ن صرخوه، علي جعفر بواحلس���ن، صالح نوار جمال، 
فاطمة مصطفى املوسوي، زهراء محمود البلوشي، آمنة أحمد 
عفيفي، جمانة حبيب باقر، آمنة محمد أشكناني، فاطمة عبداهلل 

سناسيري، آمنة يعقوب بابا، جمانة علي حاجي.

الحرة
يوسف صالح املطوع، كوثر بدر كرم، دالل عبدالرحيم الكندري، 
علي خليل القطان، جويرية عبدالعزيز شمس���اه، عبدالعزيز 
محمد شماه، حسن هاشم العويد، مرمي احمد املوسوي، أبرار 
ياس���ر رمضان، محمد علي عبد الرضا، فاطمة عدنان احلداد، 
علي أحمد حيدر، فاطمة أحمد املوسوي، زينب جاسم أسيري، 

عادل وائل علي.

المستقلة
ابراهيم خالد ابراهيم العتيب���ي، فيصل عبداهلل املطيري، 
عبدالعزيز خالد العنزي، س���عد فالح العازمي، عبداهلل فاضل 
العجمي، صقر فهد الصقر، عبداهلل عبد املجيد القطان، عبداهلل 
أحمد الشمري، أمينه أحمد الفياض، فرح أسامة اجلسار، دانه 
محمد الكندري، مها غزاي الشمري، أريج داوود محمد دشتي، 

فيصل عادل املزعل، محمد عادل الفهد.

الوسط الديموقراطي
جابر أحمد أشكناني، مكي إبراهيم اإلبراهيم، مرمي عبداهلل 
مجاربي، فيصل محمد الدويهيس، سمية خير اهلل حمزة، علي 
عبد الرضا السالم، هنوف عباس املزعل، هاجر عبداهلل الشمري، 
سوسن صالح حسن، سمية عبداإلمام خان، مرمي أياد العبدلي، 
أمثال سويلم الرشيدي، طيبة يوسف املضحي، إسراء عبداهلل 

أشكناني، محمد داوود العوضي.

محمد الرشيدي

عبدالعزيز الصقعبي 


