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)أحمد باكير( د.صباح قدومي مع املشاركني في املعرض 

د.بهيحة بهبهاني

الناصر: الفحص المبكر ضرورة للوقاية من سرطان القولون
محمد المجر

أقامت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة 
الصحة معرضا توعويا مبناسبة 
اليوم العاملي للتوعوية بسرطان 
القول����ون حتت عن����وان »مرض 
سرطان القولون وكيفية الوقاية 
منه« وذلك ف����ي احلرم اجلامعي 
مبنطقة مشرف. حضر املعرض 
التوعوي نائب الرئيس للشؤون 
الطالبي����ة واالكادميية باجلامعة 
د.صباح القدومي ود.سامي الناصر 
رئيس جلن����ة تعزيز الصحة في 
منطقة حولي الصحية ود.صديقة 
الرميثية  بوعليان رئيسة مركز 
التخصص����ي وعدد م����ن الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس والعاملني 
باجلامعة الذين استمعوا الى شرح 
واف عن املرض وكيفية الوقاية منه 
وأجريت لهم الفحوصات الالزمة 
وخاصة أنه يصيب النساء والرجال 
في سن ال� 50 وقال د.سامي الناصر 
ان من أهم أعراض املرض: نزيف 

التنظير بواسطة منظار خاص، 
فحص بالتصوير االشعاعي. 

وش����دد االطباء عل����ى أهمية 
الوقاية من املرض النه ليس����ت 
هناك طرق للحد من خطر االصابة 
بسرطان القولون واملستقيم بشكل 
كامل، لذا يعد الفحص املبكر في 
غاي����ة األهمية. اال ان هناك دالئل 
واشارات من املمكن أن تقلل احتمال 
االصابة به وذلك باتباع اخلطوات 

التالية:
- اتباع حمي����ة غذائية غنية 
باأللياف »تن����اول كميات كبيرة 
من احلبوب الكاملة واخلضراوات 

والفواكه«.
- االكثار من تناول امللفوف، 

البروكلي، القرنبيط.
الغنية  - جتن����ب األطعم����ة 
الده����ون  خاص����ة  بالده����ون 

املشبعة.
- االكثار من تناول األطعمة 

الغنية بالكالسيوم.
- ممارسة الرياضة بانتظام.

البراز  املس����تقيم، وجود دم في 
»أحمر قاني، أسود أو غامق جدا«، 
تغير في حركة القولون وخاصة 
البراز وش����كله، آالم  في طبيعة 
ناجتة عن تقلصات وتش����نجات 
في املنطقة السفلية من البطن، آالم 
غازية متكررة، اضطراب ورغبة 
في التبرز في حني ال حاجة لذلك، 

سن 50 لألش����خاص في مرحلة 
اخلطر النس����بي وفي سن ال� 40 
املتزايد  لألشخاص ذوي اخلطر 
وهي كالتالي: الفحص السريري 
من قبل الطبيب، فحص املستقيم 
للتأكد مم����ا اذا كان هناك ورم او 
ال، فحص البراز ملعرفة ما اذا كان 
هن����اك دم في البراز أو ال، فحص 

فقدان الوزن من دون اتباع حمية 
وشعور بتعب واجهاد مستمر. 

وقدمت د.صديق����ة بوعليان 
املبكر  الفحص  شرحا عن أهمية 
وخاصة أن هناك أنواعا متعددة 
املبكرة، تناسب  الفحوصات  من 
ل����كل مريض  احلال����ة الصحية 
على حدة، ويج����ب اجراؤها في 

بهبهاني إلنشاء جامعة حكومية ثانية تستوعب تزايد الطلبة
محمد هالل الخالدي

أك���دت العمي���دة املس���اعدة 
للشؤون الطالبية في كلية التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب د.بهيجة 
بهبهاني أن كلية التربية األساسية 
تعتبر أكبر كلية تربوية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي حيث 
تضم حاليا ما يقرب من عشرة 
آالف طالب وطالبة موزعني على 
18 تخصصا علمي���ا، كما يوجد 
بالكلية 500 عضو هيئة تدريس 
و250 عضو هيئة تدريب و450 
إداريا، وكلية به���ذا احلجم في 
مسؤولياتها تتطلب جهودا كبيرة 
إلدارتها ومتابعة مسيرتها، حيث 
انه مناط بها إعداد معلم املستقبل 
إعدادا تربوي���ا وعلميا وثقافيا 
البرامج  واجتماعيا وفق أحدث 
والنظ���م التعليمية. وناش���دت 
د.بهبهان���ي احلكوم���ة إنش���اء 

لألعداد الكبيرة، مما يضطر الكلية 
إلى إعطاء الطلبة احملاضرات في 
قاعات دراسة سعتها تناسب فقط 
نصف عددهم، مما يؤثر سلبا على 
العملية التعليمية، وال يخفى على 
احد أن مبن���ى الكلية احلالي لم 
يتغير منذ كانت معهدا للمعلمني 

جامعات حكومي���ة جديدة غير 
جامعة الكويت الستيعاب األعداد 
الضخمة م���ن خريجي الثانوية 
العامة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه 
البد من إعطاء اهتمام أكبر للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب وميزانية 
أعلى فخمس كليات وعشر معاهد 
و40.000 طالب وطالبة يحتاجون 
ميزانية مستقلة وضخمة لإليفاء 
مبتطلباته���م، وأهم الصعوبات 
والعراقيل الت���ي تواجه الكلية 

تتمثل في اآلتي:
1- األع���داد الكبيرة للطلبة 
والطالب���ات املس���تجدين ف���ي 
كل فصل دراس���ي جديد تفوق 
إمكانيات الكلية البشرية واملادية 
وتؤثر بالتالي سلبا على جودة 
املخرج���ات، ووج���ود جامع���ة 
حكومية واح���دة فقط ما يلقي 
عبئا ثقيال عل���ى كليات الهيئة، 
وال توجد بالكلية مدرجات تسع 

واملعلمات في السبعينيات.
2- قلة أع���داد أعضاء هيئة 
التدريس مقارنة باألعداد الطالبية 
الكبيرة وخاصة في التخصصات 
النادرة كاللغة العربية والعلوم 
فعلى سبيل املثال حاليا ال يوجد 
إال عض���وا هيئ���ة تدري���س في 
تخصص الفيزياء بقسم العلوم 
بالكلية والقسم العلمي املناظر في 
جامعة الكويت ال يسمح للهيئة 

بالتدريسية فيه باالنتداب.
 كما أن القس���م العلمي يعلن 
سنويا عن احتياجاته من أعضاء 
هيئة التدري���س للتعيني اال أن 
املزاي���ا واحلوافز املادية لهم في 
التعاون  كلي���ات دول مجل���س 
اخلليجي تك���ون أفضل، كما أن 
القسم العلمي يعلن سنويا عن 
البعث���ات الدراس���ية للحصول 
على املاجس���تير والدكتوراه في 
تخصص الفيزياء اال انه ال يتقدم 

احد لها.
3- قل���ة الس���عة املكاني���ة 
حيث تشغل الكلية احلالية في 
العديلية  مبانيها األساسية في 
والش���امية ومالحقه���ا )1 و2( 
مباني مدارس قدمية والقاعات 
الدراس���ية بها صغيرة خاصة 
الدراسية  بالنسبة للمجموعات 
النظرية التي تضم 70 طالبة أو 
أكثر. وللحد من هذه الصعوبات 
والعوائ���ق حاليا ف���إن مواعيد 
احملاض���رات بالكلي���ة متتد من 
الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، 
ويتم انتداب أعضاء هيئة تدريس 
من اجلامع���ات اخلاصة ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية وغيرها 
للتدريس في املجموعات الدراسية 
والتي يتم طرحها الس���تيعاب 
األع���داد الضخمة م���ن الطالب 
الفرصة لهم  والطالبات وإتاحة 

للتخرج في املدة احملددة. 

»الخليج« نظمت معرضًا توعويًا للوقاية من المرض

التقى س���فيرنا لدى األردن 
الش���يخ فيصل احلمود الطلبة 
الكويتي���ني اجلدد ف���ي جامعة 

االسراء االردنية.
واكد خ���الل اللقاء التنويري 
الذي عقد في مقر اجلامعة اهمية 
التركيز على التحصيل العلمي.

ودعا الطلبة الى حتديد الهدف 
الذي جاءوا من أجله وهو الدراسة 

واحلصول على الشهادة.
وقال الشيخ فيصل ان التعليم 
واحلصول على الشهادة يتطلب 

من الطالب اجلد واالجتهاد.
كم���ا ح���ث الطلب���ة عل���ى 

االس���تف���ادة ال���ى اقصى احل���دود م���ن االجواء 
واملناخات التعليمي���ة في اجلامعات االردنية.

وأشار في هذا السياق الى االمكانيات واخلبرات 

التي تتمتع بها اجلامعات والهيئات 
التعليمية االردنية.

وشدد الش���يخ فيصل خالل 
لقائه الطلبة على جتنب كل ما 
يش���غلهم عن هدفهم الرئيسي 
وااللتزام بالقوانني املعمول بها 

في االردن.
وأكد ض���رورة إظهار الطلبة 
الوجه املشرق للكويت من خالل 
تصرفاتهم وسلوكهم املفترض 
ان يعبر عن البيئة االجتماعية 

الكويتية.
كم���ا أش���اد الشيخ فيصل 
باجلهود التي يبذله���ا املكتب 
الثقافي الكويت���ي ورئيس���ه د.ح��مد الدعي���ج 
للتس���هيل على الطلب���ة الكويتيني الدارس���ني 

في االردن.

الشيخ فيصل احلمود

الحمود التقى الدارسين في األردن:
الحصول على الشهادة يتطلب الجد واالجتهاد

جانب من املعرض

»األميركية«: دورات لتأهيل الطلبة لسوق العمل

نظمت احلكومة الطالبية في اجلامعة األميركية 
مش���روع دورات »اجناز ش���باب للتنمية الذاتية« 
بالتعاون مع شركة »اجناز« لالستشارات والتدريب 
واالحت���اد الوطني لطلبة جامع���ة الكويت ورابطة 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا واالحتاد العام 

لطلبة ومتدربي الهيئة.
وتقدم »اجناز شباب للتنمية الذاتية« العديد من 
الدورات التدريبية املتخصصة التي يقدمها مدربون 
متخصصون في املجال الوظيفي للشباب والطلبة 

اجلامعيني لتأهيلهم لسوق العمل، كما يقوم بتقدمي 
دورات تدريبيه جديدة لشهر مارس وابريل وتباع 
التذاكر على جميع طلبة اجلامعات في الكويت بأسعار 
ما بني 35 و40 دينارا، وتقوم احلكومة الطالبية في 
اجلامعة األميركية في الكويت بدعم أسعار الدورات 
حيث تبيع التذاكر عليهم بخصم 50% من الس���عر 
احلقيقي وتتكفل هي بدورها بسداد الباقي حيث تباع 
التذاكر بعشرين دينارا فقط لطلبة اجلامعة األميركية 

لتوفير خدمات أفضل لطلبة اجلامعة.

بالتعاون مع شركة إنجاز لالستشارات والتدريب

محمد هالل الخالدي
العام لشؤون  املدير  ناشدت نائب 
التدري���ب بالهيئ���ة العام���ة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب س���عاد الرومي 
املقب���والت  الطالب���ات املس���تجدات 
بالدورات التدريبية اخلاصة واملجتازات 
الفصل التمهيدي ولم يتقدمن الختيار 

التخصص���ات ض���رورة مراجعة مقر 
الدورات التدريبية للبنات مبنطقة حولي 
)شارع شرحبيل( في الفترة املسائية 
في موعد اقص���اه االربعاء 2010/3/10 
الستكمال االجراءات املطلوبة، وفي حالة 
عدم املراجعة سيتم إلغاء أسمائهن من 

كشوف املقبوالت.

الرومي: مجتازات تمهيدي الدورات الخاصة عليهن اختيار تخصصاتهن

لالإعـــــــــالن

يف �صفحـة

دلــيـــل الأطـبــاء
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