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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
نظمت كلية التمريض ندوة توعوية للتعريف مبخاطر 
واعراض وسبل الوقاية من مرض انفلونزا اخلنازير 
))H1N1 حاضرت فيها عضو هيئة التدريس في وحدة 
العلوم بالكلية د.سعاد احمد، حيث استعرضت د.سعاد 
في الندوة التي اقيمت في مسرح الكلية وسط اقبال عال 
للطلبة واألكادمييني ڤيروس انفلونزا اخلنازير على 

ان���ه جتميع جينات من مصادر ثالثة جينات: جينات 
انس���ان، جينات طيور، واخيرا جينات خنازير، وانه 
ينتقل فقط من انس���ان الى انس���ان وانه من االخطاء 
الشائعة تسميته بڤيروس انفلونزا اخلنازير ألن األخير 
فقط ينتقل من اخلنزير الى االنسان، وبينت ان اكثر 
االشخاص املصابني من فئة االمراض املزمنة مثل مرض 

السكر والربو والكلى وكبار السن واحلوامل.

ندوة توعوية حول »إنفلونزا الخنازير« في »التمريض«

طالبة تدلي بصوتها

)أسامة البطراوي(»العلمية« انتزعت الفوز من »املستقلة« في »العلوم«

»العلمية« حتتفل بفوزها باالنتخابات

»العلمية« انتزعت مقاعد »العلوم« من فم »المستقلة« بفارق 24 صوتاً فقط
حصلت على 966 صوتاً مقابل 942 صوتاً لـ »المستقلة«

سعود المطيري
استطاعت القائمة العلمية ان حتافظ على مقاعدها في 
جمعية العلوم للعام اخلامس على التوالي وتغلبت على 
منافستها »املستقلة« بفارق 24 صوتا فقط. حيث حصدت 

العلمية 966 صوتا مقابل 942 صوتا للمستقلة.
وش���هدت كلية العلوم اقباال كبيرا نسبة الى حجمها 
وكثرة عدد الطلبة التابعني لها حيث وصل عدد املتقدمني 
لصناديق االقتراع في جلنة الطالب الى 744 من اجمالي 
1398، وللطالب���ات 987 من اجمال���ي 2085 وكان ذلك في 
الساعة الثانية عشرة ظهرا، وقد فاقت الطالبات الطالب 

في احلضور وكان العمل مشهودا لهن اكثر من الطالب.
واكد رئي���س جلنة االقتراع للط���الب نبيل مفرح ان 
االقبال كان كبيرا من���ذ بداية فتح الصناديق ومازال في 
تزايد مس���تمر حتى اقفال الصناديق بحيث لم تسترح 
اللجنة، موضحا ان العملية االنتخابية تس���ير بطريقة 
سلس���ة للغاية وال توجد اي مشكلة تذكر داخل القاعة، 

مشيدا بتعاون املناديب.
من جانبها، اشارت رئيس���ة جلنة االقتراع للطالبات 
انتص���ار الى ان حضور الطالبات كان مميزا نظرا لكثرة 
عددهن في كلية العلوم، مشيرة الى ان عدد الطالبات يتزايد 
مع مرور الوقت، كما ان اللجنة لم تواجه اي مشاكل ولم 

يكن هناك تأخير من املندوبات.
واوضح منسق القائمة املستقلة عبدالرحمن العوضي 
ان االقبال كان جيدا في الس���اعات األولى من فتح جلان 
االقتراع ولكنه زاد بعد الس���اعة العاشرة ليصبح كبيرا، 
الفتا الى ان وضع املس���تقلة في حتسن بعمل العديد من 
األمور التي حتسب للقائمة، قائال ان صناديق الطالبات 

هي التي تشكل الفارق للقائمتني.
من جانبه، قال منس���ق القائمة العلمية علي الكندري 
ان وضع االنتخابات جيد واجلميع على اعصاب مشدودة، 
معلقا على ما حدث بني عضو من القائمة املستقلة وعضو 
من القائمة العلمية من خناقات بأنه من العيب ان يتخانق 
ويتحاذف اجلميع على ص���وت طالب او طالبة، مضيفا 
سنكتس���ح بأرقام جديدة في الصناديق، وعما تردد من 
انباء عن حتالف االس���المية مع العلمية ذكر الكندري ان 
هذه األقاويل عارية عن الصحة، كما ان بامكان اي شخص 
ان يقول ان املس���تقلة متحالفة مع االسالمية ولكن ذلك 

يعتمد على الذمة.

طالبة تدلي بصوتها

انتظار وترقب للنتائج

أنصار »االجتماعية« يحتفلون بفوزهم طلبة العلوم االجتماعية حرصوا على اإلدالء بأصواتهم

الطلبة جددوا العهد لـ »االجتماعية« بـ 930 صوتاً
»المستقلة« جاءت في المركز الثاني بـ 752 صوتاً

عند اغالق الصناديق كان 1170 
صوتا من اصل 2810 اصوات.

ومن جانب���ه اوضح رئيس 
جمعية العلوم االجتماعية السابق 
بداح املطيري ان انتخابات كلية 
العلوم االدارية هذه السنة متزايدة 
عن العام املاضي وان كثرة اقبال 
التصويت ملن  الطالبات عل���ى 
ميثله���ن والتنافس بني القوائم 
واضح وحماسي وهذا ما تعودنا 

عليه في األعوام املاضية.
ان قائمتي  واضاف املطيري 
»االجتماعية« و»املستقلة« هما 
األقرب للتنافس على الفوز في 
االجتماعية مل���ا لهما من اغلبية 

االصوات بني الطلبة.
ودعا املطيري زمالءه الطلبة 
والطالب���ات للتصوي���ت مل���ن 
ميثلونهم، وان يبتعدوا عن الطابع 
القبلي والطائفي بينهم، كما متنى 

لهم التوفيق والنجاح.
من جهته قال منس���ق قائمة 
الدميوقراط���ي ف���ي  الوس���ط 
كلية العل���وم االجتماعية جابر 
اشكناني ان اقبال الطلبة ممتاز 
وهذا ما تعودنا عليه في العلوم 
االجتماعية دائما وهو ان تكون 

نسبة التصويت مرتفعة.
واض���اف ان التناف���س بني 
قائمتي املس���تقلة واالجتماعية 
الطالبات  محتدم على صندوق 
فهن االكثر عددا، كما ان الوسط 
الدميوقراطي بعيد عن املنافسة 
حي���ث ان الطلب���ة لديهم طابع 
التصويت فيصوتون  قبلي في 
للقبلية وليس للمصلحة الطالبية 
وهذا ما ترفضه قائمة الوس���ط 

الدميوقراطي.

واضاف الزيداني ان االجواء 
طبيعية ومت توفي���ر املعقمات 
واج���راءات وقاي���ة للطلبة من 
االصابة من االمراض الس���يما 
م���رض »H1N1« ال���ذي يتخوف 
من���ه الطلب���ة، وهلل احلمد، لم 
تس���جل حاالت اصابة لدينا في 
العلوم االجتماعية، وقال انه عند 
اغالق الصناديق وصلت نسبة 
االص���وات 630 صوتا من أصل 

718 صوتا.
من جانبها، قالت رئيسة جلنة 
االقتراع )طالبات( احسان الفضالة 
ان اقبال الطالبات جيد ومتزايد 
وبلغت نس���بة التصويت %50 
في ساعات الظهيرة وان االجواء 
هادئة جدا متس���مة بالسالسة 
وهناك تنظي���م وتوفير جلميع 

سبل الوقاية من االمراض.
ومتنت الفضالة من الطالبات 
ان يأت���ني ليصوت���ن ملن ميثل 
مبادئهن، وقالت ان عدد االصوات 

بالسالسة وروح املنافسة الشريفة 
بني القوائم الطالبية ولم تشهد 
حاالت عن���ف طالبية، فاجلميع 

لديه مستوى وعي نقابي عال.
واضاف د.اسيري ان االعداد 
تتزايد ف���ي التصويت للقوائم 
الس���يما الطالبات فهن اكثر من 
التصويت،  الطلبة في عملي���ة 
واقبالهن متزايد، مشيرا الى انه 
لم يكن هناك تخوف من الطالب 
والطالبات م���ن مرض انفلونزا 
اخلنازير وان االجواء طبيعية 
جدا. ومن جانبه اوضح رئيس 
جلن���ة االقت���راع )طلبة( جمال 
الزيدان���ي ان اقبال الطلبة على 
التصويت ب���دأ خفيفا ثم تزايد 
في اوقات الظهيرة فكثير منهم 
لديه حصص دراسية، وزاد ان 
نسبة التصويت وصلت الى %70 
وهذه نسبة نعتبرها كبيرة فكلية 
العلوم االجتماعية دائما ما تكون 

نسبة التصويت فيها عالية.

ادارة الكليات لتس���يير احلركة 
االنتخابية.

كم���ا وفرت جمي���ع الكليات 
االج���راءات االحترازية للوقاية 
انفلون���زا اخلنازير  من مرض 
ومت توفي���ر مراك���ز طبية في 
جميع كلي���ات اجلامعة، ومتنى 
د.الذياب من الطلبة ان يصوتوا 
ملن ميثلهم وان يختاروا األنسب  
ملبادئهم، داعيا لهم بدوام التوفيق 

في حياتهم الدراسية.
ومن جانب���ه قال عميد كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
اسيري ان االنتخابات الطالبية 
هي خطوة ايجابية في مجتمعنا، 
الكويت  الوحي���دون في  فنحن 
الذين لدين���ا انتخابات طالبية 
متثلن���ا في اجلامع���ة، وهذا ما 
مييزنا عن الدول االخرى، السيما 
ان االجواء االنتخابية في كلية 
العلوم االجتماعية دائما مثالية 
من بني الكليات، فهي دائما متسمة 

ندى ابو نصر
القائم���ة االجتماعية  جددت 
بيعتها مع طالب وطالبات كلية 
العل���وم االجتماعي���ة بفوزها 
ام���س  بانتخاب���ات اجلمعي���ة 
وحصوله���ا عل���ى 930 صوتا 
مقاب���ل 752 صوت���ا للقائم���ة 
املستقلة و97 صوتا فقط للوسط 

الدميوقراطي.
الط���الب  تهاف���ت جم���وع 
ل���الدالء باصواتهم  والطالبات 
واختيار من ميثله���م في كلية 
العلوم االجتماعية منذ الصباح 
الباكر واتسمت االجواء االنتخابية 
بالهدوء وشهدت االنتخابات اجواء 

تنافس بني القوائم.
كما ش���هدت االج���واء اقباال 
واضحا من الطالب والطالبات ولم 
تؤثر االجواء العامة من التخوف 
من مرض انفلونزا اخلنازير عليهم 

بل بدت تصرفاتهم طبيعية.
واكد عميد شؤون الطلبة في 
الكوي���ت د.عبدالرحيم  جامعة 
ذياب اننا نعيش اليوم العرس 
الدميوقراطي واننا مسرورون في 
هذه املناسبة، مؤكدا ان الطلبة 
في كلية العلوم االجتماعية لديهم 
وعي نقابي عال وان املنافس���ة 
شريفة بني القوائم الطالبية ولم 
تشهد مش���ادات كالمية بينهم 
وهذا يدل على مس���توى الوعي 
الثقافي لديهم، واضاف د.ذياب: 
قمنا بجولة ف���ي الكليات التي 
اليوم وهي  انتخابات  ش���هدت 
كليات التربية واآلداب والعلوم 
االجتماعي���ة وكان���ت االجواء 
هادئة جدا ومتسمة بالسالسة 
وكان التنظي���م كبي���را من قبل 

جمعية العلوم

الوسط العلميةالمستقلةالمتفرقةالملغاةالمقترعونالمقيدون
الديموقراطي

مستقبل 
العلوم

13989455284554152616الطلبة
2.53%0.52%67.59%نسبة الطلبة

208511729124875516844الطالبات
نسبة 

1.02%0.76%56.21%الطالبات

3483211714369429669460املجموع
1.70%60.78%نسبة املجموع

جمعية العلوم االجتماعية

الوسط االجتماعيةالمستقلةالمتفرقةالملغاةالمقترعونالمقيدون
الديموقراطي

718638191326732514الطلبة
2.19%50.94%41.84%2.03%2.97%88.86%نسبة الطلبة

21811201111748560583الطالبات
نسبة 

6.91%50.37%40.38%1.41%0.91%55.7%الطالبات

28991839303075293097املجموع
5.27%50.57%40.89%1.63%1.63%65.31%نسبة املجموع


