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«االئتالفية» تتصدر انتخابات احتاد اجلامعة بـ ٩٥٤٧ صوتًا
آالء خليفة - ندى أبو نصر

ثامر السليم - عبداهللا الراكان

احتفظ حتالف «االئتالفية 
واالحتاد اإلســالمي» مبقاعد 
الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة جامعــة الكويت وذلك 
للعــام الـــ ٤٤ علــى التوالي، 
وحصــل علــى املركــز األول 
بـــ ٩٥٤٧ صوتــا، فيما حلت 
القائمة املستقلة ثانيا بـ ٣٦٨٧
صوتا، أما القائمة اإلســالمية 
فجــاءت في املركــز الثالث بـ 

٣٤٧ صوتا.
وكانــت انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبــة الكويت فرع 
اجلامعــة قد انطلقــت صباح 
أمس في ٦ مواقع في اجلابرية 
والشويخ وكيفان ومدينة صباح 
السالم اجلامعية «الشدادية» 
واخلالدية والعديلية، وســط 
أجواء هادئة، حيث توجه طلبة 
جامعــة الكويت إلى صناديق 
االقتراع الختيار ممثليهم في 
الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة من 
الطلبة الكويتيني والطلبة من 
فئة غير محددي اجلنسية من 

املستجدين واملستمرين.
صناديــق  فتــح  ورغــم 
االقتراع منذ الساعات األولى 
أمام املمارسة النقابية الطالبية 
ألكثر من ٣٥ ألف طالب وطالبة، 
إال أن أغلب الكليات شهدت غيابا 
كبيرا للطلبــة وضعف إقبال 
على التصويت، لشعورهم بأن 
االنتخابات محسومة مسبقا، 
في ظــل تنافس ٣ قوائم، هي 
حتالف «االئتالفية مع االحتاد 
اإلسالمي»، والقائمة املستقلة، 

والقائمة اإلسالمية.
فقد مــرت االنتخابات بال 
نكهــة انتخابية كاملعتاد، فلم 
تكن هنــاك جتمعات طالبية، 
أو تواجــد ألنصــار القوائــم 
أمــام اللجان إلقناع املقترعني 
بالتصويــت ألنصارهم، ولم 
تنتشــر صور املرشــحني في 
مداخــل ومخــارج وممــرات 
الكليات بنفس الصورة التي 
كنا نالحظها فــي االنتخابات 
الســابقة، بــل كان التصويت 
ضعيفا جدا في معظم مواقع 
اجلامعة، السيما في اجلابرية 
والعديليــة، لدرجــة أنــك ال 
انتخابــات وال  بــأي  تشــعر 
توجد أي بوســترات للقوائم 
الطالبيــة، والغريب في األمر 
ليس فقط غياب الطلبة، إمنا 
غيــاب مندوبــي ومندوبــات 
القوائم كذلــك، فباتت قاعات 
التصويــت خاليــة، ال يبــدو 
عليهــا أي أجــواء انتخابية، 
وكذلــك احلال خــارج اللجان 
فخلت املمرات من الصيحات 
والشــيالت االنتخابيــة، كما 
كان من املالحظ ضعف وجود 
بوسترات القوائم التي تتضمن 
أسماء املرشحني واملرشحات 

حيادية وتقف على مســافة 
واحــدة بني جميــع القوائم 
املتنافسة، متمنيا  الطالبية 
التوفيــق والنجاح للجميع 
فــي خدمة طــالب وطالبات 

جامعة الكويت.
وقال رئيس جلنة االقتراع 
في كلية احلقوق عبدالكرمي 
الكنــدري ان اإلقبــال كان 
جيدا منذ الســاعات األولى 
من فتح باب االقتراع الساعة 
الثامنــة صباحا، حيث بلغ 
عدد املقترعني حتى الساعة 
الواحدة والنصف ٩٥٠ طالبا 
من اصل ١٣٠٠ طالب، و٦٩٠

طالبة من اصل ٢٠٠٠ طالبة، 
مؤكــدا ان نســبة احلضور 
زادت في الساعات األخيرة 
من االقتراع بســبب أوقات 

محاضرات الطلبة.
بدوره، قال رئيس جلنة 
االقتــراع في كليــة العلوم 
االجتماعية حســني العطار 
إنه كان هنــاك تعاون كبير 
بني جميع القوائم املتنافسة 
واللجنة املنظمة لالنتخابات، 
مشيدا بالوعي الكبير الذي 
يتمتــع به طــالب وطالبات 

جامعة الكويت.
وبــني العطــار أن عــدد 
املقترعني واملقترعات وصل 
الواحــدة  الســاعة  حتــى 
والنصف ظهــرا ٥٥٠ طالبا 

مــن جانبه، أكــد رئيس 
اللجنة فــي كلية الطب فهد 
ان  الغفــور  العبــد  طــارق 
العملية االنتخابية ســارت 
بشكل منظم وهادئ، واالقبال 
كان جيــدا بــال عراقيــل او 
مشــاكل ووصلت االصوات 
في الفترة الصباحية الى ١١٧

صوتا من أصل ١٠٠٠.
الشدادية مشاركة انتخابية

وفــي جولــة لـ«األنباء» 
داخل موقع اجلامعة مبدينة 
صبــاح الســالم اجلامعيــة 
والذي يضم كليات (الهندسة 
والبتــرول، العلوم، العلوم 
االدارية، العلــوم احلياتية، 

ومن داخل جلنة طلبة كلية 
العلوم، أوضح رئيس اللجنة 
فــواز اخلاطر انه مت فتح باب 
االقتــراع الســاعة ٩ صباحا، 
مشيدا بتعاون مندوبي القوائم 

الطالبية.
وأوضح خاطر ان االقبال 
كان خفيــف صباحا وزاد في 
فتــرة الظهيرة متوقعا زيادة 
االقبال قبل غلق باب التصويت 
بساعة تقريبا، كاشفا عن انه 
لم يتم حرمــان اي طالب من 
حقه في التصويت نظرا اللتزام 
اجلميع، مشيدا بوعي الطلبة.

وبدورها، أوضحت رئيسة 
جلنة طالبات كلية العلوم منى 
الكنــدري ان عمليــة االقتراع 
بدأت الساعة ٩ صباحا بإقبال 
ضعيف من الطالبات وزاد بعد 
الســاعة ١٠ ونصــف صباحا 
مع زيــادة االقبــال قبل غلق 

الصناديق.
الكندري بوعي  وأشــادت 
الطالبــات وحرصهــن علــى 
فــي  واحلضــور  املشــاركة 

االنتخابات.
اما في كلية العلوم احلياتية 
فكانــت االجواء هادئة للغاية 
الســيما أنها تضم عددا قليال 
مــن الطلبــة مقارنــة بعــدد 
الطالبــات، ومــن داخل جلنة 
الطلبة اوضح رئيس اللجنة 
أحمد السبيعي ان التصويت 
مت من خالل الهوية اجلامعية 
وفي حال نسيانها يقدم الطالب 
اثبات شخصية مرفقا باجلدول 
الدراسي ليتمكن من املشاركة 

في التصويت.
مــن ناحيتهــا، اوضحــت 
رئيسة جلنة الطالبات بكلية 
العلوم احلياتية حصة الراشد 
ان االجواء كانت هادئة وزادت 
نسبة اقبال الطالبات في فترة 
الظهيــرة وما بني احملاضرات 

الدراسية.
ومــن داخل كليــة العلوم 
االدارية، اوضح رئيس جلنة 
الطلبة عبدالعزيز احلسيني 
ان االقبال كان خفيفا جدا في 
ســاعات الصباح االولى وزاد 
بعد الســاعة االولى من بداية 

من أصل ١٠٥٠ طالبا، و٦٠٠
طالبة من أصل ٢٣٠٠ طالبة، 
مؤكدا عدم وجود أي مشاكل 
تذكر خالل عملية االقتراع.

اجلابرية 

فيما انطلقــت االنتخابات 
أمــس فــي احلــرم اجلامعــي 
التاســعة  باجلابريــة عنــد 
صباحــا، وفــي هــذا الصدد، 
اكدت رئيســة جلنة االقتراع 
في كلية الطب املســاعد نوف 
الدوسري ان االقبال كان كبيرا 
حتى الساعة العاشرة وخف 
االقبال قليال بسبب احملاضرات، 
وتزايد بعد ذلك في احلضور 

بعد احملاضرات. 

اآلداب، التربية) الحظنا اقباال 
متوسطا خجوال من الطالب 
على املشاركة في التصويت 

في االنتخابات.
ومن داخل جلنة الطالبات 
بكليــة الهندســة والبترول 
صرحت رئيسة اللجنة آمنة 
الكنــدري بانــه مت فتح باب 
االقتــراع في متام الســاعة 
٩ صباحــا لتنتهــي عمليــة 
التصويت الساعة ٣ عصرا 
حيــث ان الئحة االنتخابات 
تنص على اســتمرار عملية 

االقتراع ٦ ساعات
وأوضحت انه كان هناك 
اقبال خفيف من الطالبات على 
املشــاركة مع زيادة االقبال 
في الساعات االخيرة، مشيدة 
بوعــي الطالبات في إملامهن 
بآليــة التصويــت واألوراق 
املطلوبــة منهن للمشــاركة 

في عملية االقتراع.
من جهته، اوضح رئيس 
جلنة الطلبة بكلية الهندسة 
والبترول مشعل العبدالغفور 
ان عمليــة االقتــراع بــدأت 
الســاعة ٩ صباحــا بإقبــال 
خفيف في الســاعات االولى 
زاد في فتــرة الظهيرة وفي 
الوقــت ما بــني احملاضرات 
الدراســية، مشــيدا بالتزام 
الطلبة ووعيهم في املشاركة 

بالعملية االنتخابية.

االقتراع ولــم يتم حرمان اي 
طالــب مــن التصويــت نظرا 
اللتزام اجلميع، مشيدا بالتزام 
ممثلي القوائم الطالبية داخل 

جلان االقتراع.
من جهتها، اوضحت رئيسة 
جلنة الطالبات بكلية العلوم 
االدارية مناير الســعيدي ان 
اللجنة فتحت ابوابها للطالبات 
وكان  صباحــا   ٩ الســاعة 
االقبــال خفيفا وزاد في فترة 
الســعيدي  الظهيرة. وذكرت 
ان االمــور تســير بسالســة 
ويســر داخل جلان االقتراع، 
مشيدة بحرص الطالبات على 
احلضور للتصويت الختيار 
من ميثلهن في االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت.
وفي جولتنــا داخل كلية 
التربيــة بدأنا نشــاهد اجواء 
انتخابيــة حماســية نوعا ما 
حيث توافد الكثير من الطلبة 
والطالبات لإلدالء بأصواتهم 

في صناديق االقتراع.
من ناحيته، اوضح رئيس 
التربية  جلنة الطلبة بكليــة 
عمر الفضلــي ان االقبال كان 
خفيفــا نوعا ما ولكنه بدأ في 
التزايد في فترة الظهيرة وظل 
مســتمرا دون انقطاع حرصا 
من الطلبة على املشــاركة في 

العملية االنتخابية.
مــن ناحيتهــا، أوضحــت 
رئيسة جلنة الطالبات بكلية 
التربيــة، دالل احلمــادي ان 
االقبــال كان جيــدا جــدا منذ 
ساعات الصباح االولى داخل 
اللجنة، مشيدة بوعي الطالبات 
وحرصهــن علــى املشــاركة 
واالدالء بأصواتهــن واختيار 

من ميثلهن في االحتاد.
وختاما، وفي كلية اآلداب 
الحظنــا اقبــاال مــن الطالب 
علــى احلضور منذ ســاعات 
الصبــاح االولــى للمشــاركة 
في عمليــة التصويت. وبهذا 
الصدد، اوضح رئيس جلنة 
الطلبة بكلية اآلداب عبداهللا 
السويري انه كان هناك اقبال 
كبير من الطلبة على املشاركة 
في التصويت منذ ان فتحت 
اللجنة ابوابهــا صباحا ولم 
يتوقف االقبال الطالبي على 
احلضور والتصويت، مشيدا 
بالتزام طلبة وطالبات جامعة 
الكويت وحرصهم على اخراج 
العرس الدميوقراطي بالشكل 
الــذي يليق بســمعة ومكانة 

جامعة الكويت.
مــن جانبهــا، اوضحــت 
رئيســة جلنــة الطالبات في 
كليــة اآلداب نورة احلويتان 
ان اللجنة شهدت اقباال كبيرا 
من الطالبــات على احلضور 
والتصويــت، موضحــة انــه 
لم يتــم حرمان أي طالبة من 
التصويــت نظــرا اللتزامهن 
التعليمــات  جميعــا بكافــة 
اخلاصة بالعرس الدميوقراطي.

ً «املستقلة» الثانية حصدت ٣٦٨٧ صوتاً و«اإلسالمية» الثالثة بـ ٣٤٧ صوتا

(ريليش كومار) مشاركة في االنتخابات 

إحدى الطالبات تدلي بصوتها 

(متني غوزال) جتمع من الطالب خالل العملية االنتخابية بالشدادية   عالمة النصر بعد اإلدالء بالصوت

مراجعة بيانات الناخبني في اجلابرية 

أدليت بصوتي حرصا على املصلحة الطالبية طابور انتخابي في الشدادية

من كل قائمة وشعار القوائم، 
فكان عرسا دميوقراطيا خاليا 

من ضيوفه.
وقد جالــت «األنباء» على 
كليات جامعة الكويت مبختلف 
مواقعهــا، حيــث كان اإلقبال 
ضعيفــا نوعا ما في ســاعات 
الصبــاح األولــى عنــد فتــح 
الصناديق الســاعة ٩ صباحا 
وبدأ فــي االزدياد الســاعة ١١

صباحا وزاد في فترة الظهيرة 
وما بني احملاضرات.

الشويخ إقبال ضعيف

شهدت انتخابات االحتاد 
الكويت -  الوطني لطلبــة 
فــرع اجلامعــة فــي موقــع 
اجلامعــة بالشــويخ والذي 
يضم كليتي احلقوق والعلوم 
االجتماعية اقباال متوســطا 
من قبــل الطالب والطالبات 
فــي الســاعات األولــى من 
فتح باب االقتراع، حيث لم 
تشهد انتخابات هذا العام أي 
هتافات طالبية او حماسية 
من قبل القوائم املتنافســة 
وتــكاد تخلو أروقــة موقع 
اجلامعــة بالشــويخ من أي 
شعارات انتخابية باستثناء 
احدى القوائم املسيطرة على 

املشهد االنتخابي.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيــس الهيئــة التنفيذيــة 
الوطنــي لطلبــة  لالحتــاد 
الكويــت لشــؤون الفــروع 
مصعــب املــال ان انتخابات 
احتاد فرع اجلامعة هذا العام 
تنافس علــى مقاعد الهيئة 
اإلدارية فيها كل من القائمة 
االئتالفية واالحتاد اإلسالمي 
والقائمة املستقلة والقائمة 
اإلســالمية، مؤكدا ان طلبة 
جامعة الكويــت على وعي 
كبيــر بالعملية االنتخابية، 
ومشــاركتهم تأكيد على أن 
العمل النقابي الطالبي يحظى 
باهتمام وإقبال طالبي في كل 

عام دراسي.
وبني املال أن دور الهيئة 
التنفيذية هو االشراف على 
العمليــة االنتخابيــة بــكل 

من أجواء االنتخابات
٭ االجــواء كانت هادئة متاما واحلضور 
كان طاغيا للطالبات في كلية الطب والطب 

املساعد.
٭ لم يكن هناك تواجد كثيف ملنســقي 
القوائم كما لم يكن ملحوظا وجود شعارات 

مثل السنوات السابقة.
٭ كان من املالحظ غياب أنصار القوائم عن 
املشاركة بالصيحات والشيالت االنتخابية 
وخال املشهد االنتخابي من احلماسة االنتخابية 

املتعارف عليها في انتخابات االحتاد.
٭ الحظنا غياب البوسترات اخلاصة بالقوائم 
الطالبية املتنافســة في االنتخابية وتكاد 
تكون اقتصرت علــى قائمة واحدة فقط 
وبعدد قليل من البوسترات في كل كلية.

٭ قام موظفو ادارة االمن والسالمة بجامعة 
الكويت (رجال ونساء) بدور كبير في اجناح 

العرس االنتخابي، حيث ساهموا في ارشاد 
الطالب للجان االنتخابية وتنظيم دخولهم 
وخروجهم من اللجان فضال عن تنظيمهم 
لعملية املرور امــام مباني الكليات، فكل 
الشكر جلميع أعضائها، وعلى رأسهم مدير 

اإلدارة يوسف اخلميس.
٭ ســادت روح رائعة مــن التعاون بني 
الطالب املستمرين واملستجدين في مساعدة 
الطلبة املستمرين لزمالئهم من املستجدين 
وإرشــادهم بكيفية املشاركة في العملية 

االنتخابية.
٭ اثناء تواجد «األنباء» في جلنة طلبة كلية 
الهندسة والبترول شاهدنا موقفا لطالب 
كاد يصور ورقته االنتخابية لوال مالحظة 
اعضاء اللجنة له ومنعه من هذا الفعل الذي 

يتعارض مع اللوائح االنتخابية.

أعضاء «االئتالفية» وفرحة الفوز بعد إعالن النتائج 

ملشاهدة الڤيديوجانب من فرحة «االئتالفية» بالفوز في انتخابات احتاد اجلامعة                      (محمد هاشم)


