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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن نائب املدير املكلف للشؤون االكادميية في 
فرع اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت د.عبداهلل 
الشحومي عن انتهاء اللجنة املكلفة ببحث حاالت 
املوقوفني دراسيا عن إعادة قيد الدفعة األولى من 
املوقوفني »املفصولني أكادمييا« البالغ عددهم 85 
طالبا وطالبة، للتسجيل في الفصل الدراسي احلالي 
ومتابعة ادائهم، وسيسمح ملن يرتفع معدله مبواصلة 

الدراسة في الفصل الدراسي الثاني. وطالب الشحومي 
الطلبة املعاد قيدهم من الدفعة األولى الذين وصلتهم 
رسائل هاتفية قصيرة بذلك مراجعة قسم القبول 
والتسجيل ابتداء من يوم االحد 2010/10/10، الستكمال 
اجراءاتهم وتس����جيلهم في املقررات التي حددتها 
لهم اللجنة املختصة، على أن تعلن اسماء الدفعة 

الثانية في االسبوع الذي يليه.

الجامعة المفتوحة تعيد قيد أولى دفعات المفصولين آليًا

»اإلدارية« غنت يا »مستقلة« و»االجتماعية« أنشدت لـ »اإلئتالفية«..
و»العلمية« انتزعت »العلوم« بفارق 3 أصوات و»الهندسة« ظلت »علمية«

آالء خليفة - سعود المطيري
شهدت جامعة الكويت انتخابات 5 جمعيات 
ورواب����ط طالبية بكلي����ات مختلفة باجلامعة 
وه����ي: »الصيدلة، العلوم االجتماعية، العلوم 
اإلدارية، الهندسة والبترول، العلوم« في أجواء 
هادئة يسودها احلماس االنتخابي بني القوائم 

الطالبية.
»الصيدلة« في »الصيدلة« للعام الثاني

في موقع اجلابرية وللعام الثاني على التوالي 
متكنت قائمة الصيدلة من احلفاظ على جمعية 
الصيدل����ة، حيث حصلت قائمة الصيدلة على 
89 صوتا بفارق نحو 16 صوتا عن منافستها 

»املستقلة« التي حصلت على 73 صوتا.
وبلغت نسبة التصويت في كلية الصيدلة 
طلبة وطالبات 94.54% وبهذه النتيجة زادت 
اصوات قائمة الصيدلة حوالي 10 اصوات عن 
العام املاضي الذي حصلت فيه على 79 صوتا، 
اما القائمة املستقلة فزادت ايضا اصواتها بحوالي 
13 صوت����ا عن العام املاضي الذي حصلت فيه 

على 60 صوتا.
وكانت انتخابات جمعية الصيدلة هادئة جدا 
نظرا لهدوء طالبها وطالباتها وطبيعة دراستهم 
الصعبة التي جتعل االنتخابات جزءا بسيطا 
من اهتماماتهم، وكان للصوت النسائي الكلمة 
األولى واألخيرة في الصناديق، فعدد الطلبة 
ال يتجاوز 20 طالبا مقابل 163 طالبة ويتنافس 
على مقاعد اجلمعية قائمتان هما قائمة الصيدلة 

والقائمة املستقلة واملنافسة قوية بينهما.
ومن داخل جلان الطلبة حتدثنا مع رئيس 
اللجنة جمال الزي����دان الذي أوضح انه قد مت 
فت����ح الصناديق الس����اعة 8 صباحا بحضور 
مندوبي القائمتني وسيس����تمر التصويت ملدة 
6 س����اعات على ان يغل����ق الصندوق في متام 

الساعة 2 ظهرا.
وأشار الزيدان الى ان جلنة الطلبة بالصيدلة 
تتسم بالهدوء التام نظرا ألن عدد الطلبة ال يزيد 
على 20 طالبا وفي متام الساعة 11.15 صباحا 
ق����ام 15 باإلدالء بصوتهم، مؤكدا ان التصويت 
عن طري����ق الهوية اجلامعية ومينع تقدمي اي 

إثبات شخصية آخر.
ومن داخل جلان الطالبات حتدثنا مع رئيسة 
اللجنة مش����اعل الفيلكاوي التي أوضحت انه 
مت فتح الصندوق الس����اعة 8 صباحا، ووصل 
عدد الطالبات الى حوالي 115 طالبة من إجمالي 
عدد الطالبات البالغ 163 طالبة ووصفت سير 

العملية االنتخابية بأنها مريحة.
»المستقلة« اكتسحت »المعتدلة« في »اإلدارية« 

وحافظت على معقلها

وفي موقع جامعة الشويخ أبت رابطة طلبة 
العلوم اإلدارية إال ان تكون مستقلة كعادتها، 
فالقائمة املعتدلة »االئتالفية« ال ميكنها حتقيق 
حلمها في »اإلدارية« التي أصبحت معقال قويا 

ل� »املستقلة«.
حصلت »املستقلة« على 1410 أصوات بفارق 
حوالي 532 صوتا ع����ن القائمة املعتدلة التي 
حصلت على 878 صوتا، أما قائمة »الوس����ط 
الدميوقراطي« فقد حل����ت في املركز الثالث ب� 

253 صوتا.
وبل����غ عدد املقترعني 2614 من إجمالي عدد 
الطلبة والطالب����ات البالغ عددهم 3314 صوتا 
بنس����بة تصويت بلغ����ت 78.88% وباملقارنة 
بانتخابات العام املاضي جند ان القائمة املستقلة 
متكنت من زيادة عدد أصواتها بحوالي 162 صوتا 
عن العام املاضي الذي حصلت فيه على 1248 
صوتا، اما القائمة املعتدلة فزادت أصواتها حوالي 
107 أصوات عن العام املاضي الذي حصلت فيه 
على 771 صوتا، أما قائمة »الوسط الدميوقراطي« 
صاحبة املركز الثالث فقد متكنت من زيادة عدد 
أصواته����ا بحوالي 62 صوتا عن العام املاضي 

الذي حصلت فيه على 191 صوتا.
وشهدت جلان الطالب والطالبات ازدحاما 
ش����ديدا نظرا لكثرة عدد الط����الب والطالبات 
بالكلية، وفي جلنة الطالبات حتدثنا مع رئيسة 
اللجنة فاطمة بوحمد التي أوضحت انه في متام 
الساعة 12.30 ظهرا قامت حوالي 1495 طالبة 

باإلدالء بصوتهن من اجمالي 2368 طالبة.
اما من داخل جلنة الطلبة فقد أكد لنا وائل 
الوزان فقد أوضح ان عدد الطلبة الذين قاموا 
بالتصويت حتى الساعة 12.45 ظهرا وصل الى 
681 من اجمالي 946 طالبا، وأشار الى ان هناك 
3 طالب مت منعهم من التصويت نظرا لنسيانهم 

هويتهم اجلامعية.
»االجتماعية« أنشدت لـ »االئتالفية« وحافظت 

على مقاعدها

وفي كلية العلوم االجتماعية متكنت القائمة 
االجتماعية من اس����تكمال مسيرة جناحها في 
احلصول على جمعية طلبة العلوم االجتماعية 

استكماال لسلسلة انتصارات االئتالفية بكليات 
جامعة الكويت، وقد حصلت القائمة االجتماعية 
على 984 صوتا بفارق أصوات بلغ 188 صوتا 
عن القائمة املستقلة التي جاءت في املركز الثاني 
ب� 796 صوتا ثم قائمة الوسط الدميوقراطي 66 

صوتا، وأخيرا قائمة »وتبقى« 15 صوتا.
وباملقارنة بالعام املاضي جند انه قد زادت 
أصوات القائمة االجتماعية بحوالي 54 صوتا 
ع����ن العام املاضي الذي حصلت فيه على 930 
صوتا، اما القائمة املستقلة فقد زادت أصواتها 
بحوالي 44 صوتا عن العام املاضي الذي حصلت 
فيه على 752 اما قائمة الوس����ط الدميوقراطي 
فق����د انخفضت اصواتها العام احلالي بحوالي 
31 صوت����ا عن العام املاضي الذي حصلت فيه 

على 97 صوتا.
ومن داخل جلان الطالبات حتدثنا الى رئيسة 
اللجنة ندى القبندي التي أوضحت لنا انه قد 
مت فتح صندوق الطالبات في متام الس����اعة 8 
صباحا وكانت ساعات الصباح األولى تشهد 
اقباال ضعيفا من الطالبات، ولكن زاد في متام 
الساعة 10 صباحا، مشيرة الى انه قد مت حرمان 
4 طالبات من التصويت لنس����يانهم لهويتهم 

اجلامعية.
وفي متام الساعة 1 ظهرا قامت حوالي 1150 
طالبة بالتصويت من اجمالي عدد الطالبات البالغ 
2329 طالبة، مشيدة بتعاون مندوبات القوائم 

اللواتي حضرن في املوعد احملدد لهن.
ومن داخل جلنة الطلبة حتدثنا الى رئيس 
اللجنة فالح املسعود الذي أشاد بسير العملية 
االنتخابية بكلية العلوم االجتماعية موضحا ان 

اإلقبال ممتاز من قبل الطلبة للتصويت.

وأش����ار الى انه في متام الساعة 1.15 ظهرا 
قام حوالي 635 طالبا بالتصويت من اجمالي 

عدد الطلبة البالغ 811 طالبا.
»العلمية« حافظت على »الهندسة«

وفي كلية الهندسة، حصدت علمية الهندسة 
املركز االول للعام الثاني على التوالي ب� 1801 
صوت بفارق 742 صوتا عن اقرب منافس����يها 
وهي قائمة الهندس����ة والتي بدورها حصلت 
على 1059 صوتا، وجاءت قائمة املس����تقلة في 
املركز الثالث ب� 439 صوتا، ووصلت نس����بة 
التصويت لهذا العام الى 79.38%، ووصل عدد 
املقترعني الى 3430 طالبا وطالبة من اجمالي 

4321 صوتا.
وقالت رئيسة جلنة االقتراع في كلية الهندسة 
انتصار بالل ان عملية التصويت انطلقت في 
الس����اعة 8 صباحا ومت اغ����الق الفرز في متام 

الساعة 2 ظهرا.
واوضحت بالل ان عدد التصويت في صندوق 
الطالبات وصل في متام الس����اعة 12 ظهرا الى 
1400 صوت من 2254 من اجمالي املقيدات في 

الكلية.
واضافت ب����الل ان التصويت في صندوق 
الطالب وصل في متام الساعة 12 ظهرا الى 1200 
صوت من ضمن اجمالي عدد املقيدين الذكور 

في الكلية والذي يصل الى 2067.
»العلمية« انتزعت »العلوم« بفارق 3 أصوات

اما مفاجأة العلوم فلم تكتمل، حيث ان قائمة 
علمية العلوم حافظت على مقاعد الهيئة االدارية 
للعام ال� 6 على التوالي بفارق قريب من قائمة 

املستقلة وهو 3 اصوات فقط.
ففي املرك����ز االول، جاءت علمية العلوم ب� 
1172 صوتا واملستقلة في الثاني ب� 1169 صوتا 
وباالخير قائمة الوس����ط الدميوقراطي ب� 92 

صوتا فقط.
ووصلت نس����بة التصويت في العلوم الى 
59.78% واجمال����ي املقترع����ني 2478 من اصل 

4145 صوتا.
أما في كلية العلوم فأكد رئيس جلنة الطالب 
في كلية العلوم وائل العبيد ان باب التصويت 
فتح في الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 
الثانية ظهرا، مبينا ان االجواء االنتخابية في 
صندوق الطالب هادئ ولم يشهد اي مشكالت 

او عرقالت مع املقترعني.
واضاف العبيد ان عدد الطالب املقيدين في 
الكلية 1604 الفتا الى ان نسبة التصويت بلغت 
40% حتى الظهيرة، متمني����ا ان متر العملية 
االنتخابية بسالسة حتى اغالق باب االقتراع.

من جانبه اكدت رئيس����ة جلن����ة الطالبات 
احسان الفضالة ان نسبة االقبال من الطالبات 
كثيفة، مبينة ان عدد املقيدات في الكلية 2541 
طالبة، الفتة الى ان عملية االقتراع هادئة ولم 

نشهد اي مشكالت من الطالبات.
واضافت الفضالة ان اغلبية الطالبات الالتي 
صوتن هن املس����تجدات حيث كانت نس����بة 
التصويت 50% حتى  الظهيرة، مش����يرة الى 
ان التصويت يكون بالبطاقة املدنية او بطاقة 

الطالبة.

الجامعة شهدت انتخابات 5 جمعيات وروابط طالبية
)قاسم باشا( طالبات االدارية في انتظار اعالن النتائج

د.عبداهلل الشحومي

انصار القائمة العلمية يحتفلون بالفوز في كلية العلوم

)كرم دياب( انصار القائمة العلمية في الهندسة

طالبات الهندسة وابتسامة للكاميرة هيا هيا ائتالفية هزت اركان االجتماعية

من أجواء االنتخابات
يشترط في انتخابات اجلمعيات 
والروابط الطالبية التصويت عن طريق 
الهوية اجلامعية ومينع تقدمي اي اثبات 
شخصية آخر كالبطاقة املدنية او جواز 
الس���فر على عكس انتخابات االحتاد 
التي كان مس���موحا فيها بالتصويت 

بأي اثبات شخصية.
االداري��ة  تنافس��ت »مس��تقلة« 
و»اجتماعية« االجتماعية في تدليل الطلبة 
والطالبات بتقدمي البارد والفشار واآليس 

كرمي.
كل الشكر والتقدير إلدارة األمن 

والسالمة على جهودها اجلبارة.
بذل مقرر اللجنة اإلعالمية باللجنة 
العليا لالنتخابات هادي درويش جهودا 
حثيثة للتعاون مع ممثلي وسائل اإلعالم 

»مشكور ويعطيك ألف عافية«.
في ورقة اقتراع جمعية الصيدلة 
اشترط اال يزيد االختيار على 9 مرشحني 
في ح���ني ورقة اقتراع جمعية العلوم 
االجتماعية اشترطت اال يزيد االختيار 

على 15 مرشحا.
الت��زم مندوبو ومندوب��ات القوائم 
الطالبية باحلض��ور في موعدهم احملدد 
في كلية الصيدلة والعلوم االدارية والعلوم 

االجتماعية.
كان تعامل رؤساء ورئيسات اللجان 
اإلدارية  في كليات الصيدلة والعلوم 
واالجتماعية راقيا ف���ي تعاونهم مع 

الصحافة فكل الشكر والتقدير.
حضرت طالبة من كلية العلوم االدارية 
للتصويت على الرغم من اجرائها لعملية 
في امل��خ، ولكنها أصرت على التصويت 

رغم االصابة.
مت حرمان 3 طلبة من التصويت 
في العلوم االدارية نظرا لنس���يانهم 
لهوياتهم اجلامعية، كما مت حرمان 4 
طالبات بكلية العلوم االجتماعية لنفس 

السبب.
حرصت القائمة االجتماعية على توزيع 
نش��رة جلمعية العلوم االجتماعية تبرز 

اجنازاتها الطالبية.

نتائج انتخابات جمعية العلوم اإلدارية للعام الجامعي 2011/2010
الوسط الديموقراطيالمعتدلةالمستقلةالملغىالفرقالمقترعونالمقيدون

946844181142230984ذكور

9.95%36.61%50%1.16%1.9%89.22%نسبة الذكور

236817703014988569169إناث

9.55%32.15%55.82%0.59%1.27%74.75%نسبة اإلناث

3314261448251410878253املجموع

9.68%33.59%53.97%0.75%1.45%78.88%النسبة املئوية

نتائج انتخابات جمعية العلوم االجتماعية للعام الجامعي 2011/2010
وتبقىالوسط الديموقراطيالمستقلةاالجتماعيةالملغىالفرقالمقترعونالمقيدون

811689107348303147ذكور

1.02%2.03%43.98%50.51%0.86%1.23%84.96%نسبة الذكور

232912302219636493528إناث

0.65%4.23%40.08%51.71%0.82%0.94%52.81%نسبة اإلناث

3140191932269847966615املجموع

0.78%3.44%41.48%51.28%0.83%1.02%61.11%النسبة املئوية

نتائج انتخابات جمعية العلوم للعام الجامعي 2011/2010
الوسط الديموقراطيالمستقلةالعلميةالملغىالفرقالمقترعونالمقيدون

16041087191053249531ذكور

2.85%45.54%48.94%0.62%1.18%67.77%نسبة الذكور

2541139113364067461إناث

4.39%48.45%46.01%0.12%0.51%54.74%نسبة اإلناث

4145247832131172116992املجموع

3.71%47.18%47.3%0.31%0.77%59.78%النسبة املئوية

نتائج انتخابات جمعية الصيدلة للعام الجامعي 2010 ـ 2011
المستقلةالصيدلةالملغيالفرقالمقترعونالمقيدون

202011810ذكور

50%40%5%5%100%نسبة الذكور

163153648163إناث

41.18%52.94%2.45%3.68%93.87%نسبة اإلناث

183173758973املجموع

42.2%51.45%2.73%3.83%94.54%النسبة املئوية

نتائج انتخابات جمعية الهندسة والبترول للعام الجامعي 2011/2010
المستقلةالعلميةالهندسيةالملغىالفرقالمقترعونالمقيدون

206717244722541923191ذكور

11.08%53.54%31.38%1.06%2.27%83.41%نسبة الذكور

225417064220518878248إناث

14.54%51.47%30.36%0.89%1.86%75.69%نسبة اإلناث

43213430894210591801439املجموع

12.8%52.51%30.87%0.97%2.06%79.38%النسبة املئوية


