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الجامعــــة
والتطبيقي

صرح املتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم احلمود 
بأن جلنة العمداء وإدارة اجلامعة بشكل خاص 
ترتكب خطأ تاريخيا وأكادمييا مبحاولتها تفتيت 
ومحو مركز اللغات باجلامعة. وأضاف املتحدث 
الرس����مي انه يبدو عدم إمي����ان مدير اجلامعة 
مبركز اللغات، فمنذ بداية توليه إدارة اجلامعة 

لم يتم تعيني اي رئيس باألصالة ملركز اللغات، 
كما ان فكرة تش����تيت املركز وتفتيته وإنهاء 
وجوده كانت أفكارا وأماني ومشاريع تسعى 
إليها إدارة اجلامعة منذ بداية عهدها، مؤكدا ان 
مركز اللغات يضم كفاءات وطنية متميزة وله 
متطلبات خاصة وحتكمه قواعد وأعراف قدمية 

متأصلة، واحملافظة عليه واجب أكادميي.

الحمود: المحافظة على مركز اللغات واجب أكاديمي

د. إبراهيم احلمود

انطالق ماراثون الكويت األول حملاربة السمنة

استراحة

مشاركات في املاراثونمسابقات وعروض شائقة

9 في السمنة املفرطة وتعتبر 
هذه املؤش���رات ناقوص خطر 
عل���ى املجتم���ع الكويتي ومن 
الواج���ب علينا كطلبة طب ان 
نوعي الشعب بضرورة االلتزام 
بالغذاء الصحي والذي يحتاجه 
اجلسم واالبتعاد عن كل العادات 
الغذائية السيئة واخلارجة عن 

حاجة اجلسد.
وش���كرت اخلطيب كل من 
املاراثون  س���اهم في اجن���اح 
واظه���ار الهدف الس���امي من 
اقامته، والشكر لالدارة اجلامعية 
للموافقة على اقامته وللمركز 
العلمي وجميع من شارك سواء 

من الطلبة أو أولياء األمور.

الناس  للماراثون هو تشجيع 
على ض���رورة مزاولة رياضة 
املشي في كل يوم خصوصا ان 
اجلسد يحتاج للرياضة وذلك 

لتنظيم الدورة الدموية.
وأوضح���ت ان م���ن خالل 
املشاركة في املاراثون قمنا بجمع 
تبرعات من املشاركني لبناء غرفة 
لالطفال في احد املستشفيات 
احلكومية فاله���دف كذلك هو 

العمل اخليري.
ومن جانبها قالت رئيس���ة 
نادي الغذاء والتغذية بجامعة 
الكوي���ت س���ارة اخلطيب ان 
الكوي���ت حتتل املرتب���ة ال� 8 
عامليا في الس���منة واملركز ال� 

الصحة العام���ة لرابطة طلبة 
الطب جلني الغضباني ان هذا 
الذي تنظمه  املاراث���ون األول 
الرابطة لطلبة وطالبات الكلية 
الس���منة  لتوعيتهم بخطورة 
واالعراض التي تنجم من وراء 
هذا املرض والذي يأتي من خالل 

العادات الغذائية اخلاطئة.
الهدف  ان  ال���ى  وأش���ارت 
والغاية من إقامة املاراثون هو 
توعية اجلميع باضرار السمنة 
التي قد تسببها كمرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم وصعوبة 
التنفس وغيرها من االمراض 
التي يجهلها غالبية الناس من 
وراء السمنة واما الهدف الثاني 

احلض���ور  ان  وأض���اف 
واملش���اركة في املاراثون جيد 
خصوصا ان عدد املش���اركني 
وصل الى 190 مشاركا من الرجال 
والنساء، مضيفا انه مت تقدمي 
جوائز للمش���اركني. في نهاية 
املاراثون تشجيعا على املشاركة 

وممارسة الرياضة.
وشكر الغامن كل من ساهم 
وش���ارك في هذا املاراثون من 
رجال األمن ودورهم في تنظيم 
عملية السير وكذلك رجال وزارة 
الصحة وتواجدهم منذ الصباح 
الباك���ر واعدا الطلب���ة بإقامة 

املاراثون بشكل سنوي.
بدورها قالت رئيسة جلنة 

سعود المطيري
أقامت رابط���ة طلبة الطب 
ونادي الغذاء والتغذية بجامعة 
الكويت ماراثون الكويت األول 
حملاربة السمنة وكانت انطالقته 
من املركز العلمي ملسافة كيلو 
ونصف الكيلو وبحضور عدد 
كبير من قبل الطلبة وأهاليهم 

للمشاركة في املاراثون.
وقال رئيس رابطة طلبة الطب 
بجامعة الكويت محمد الغامن ان 
هذا املاراثون يعتبر األول الذي 
تنظمه الرابط���ة بالتعاون مع 

نادي الغذاء والتغذية.
وأك���د الغ���امن ان اله���دف 
األساسي من وراء اقامة املاراثون 
هو محاربة السمنة وممارسة 
رياضة املشي وتشجيع اجلميع 
على ضرورة ممارسة أي رياضة 
النها ستكون السالح أو االداة 
األولى لطرد االمراض من جسم 

اإلنسان.
وبني الغامن ان الكويت على 
الرغم من صغر حجمها إال أنها 
حتتل املراكز األولى في التصنيف 
العاملي للس���منة ويعتبر هذا 
املؤش���ر خطي���را ويجب على 
اجلهات املسؤولة وضع خطة 
عمل من خالل توعية الشعب 
باالضرار التي قد تسببها السمنة 

لالطفال وكبار السن.
الى  األم���ور  أولياء  ودع���ا 
ض���رورة مراقب���ة أبنائهم في 
مس���ألة التغذية الصحية عبر 
األكل الصحي وال���ذي بدوره 
العالج األول حملاربة  سيكون 
السمنة، فاالبتعاد عن العادات 
الس���يئة ومطاعم  الغذائي���ة 
الوجبات السريعة سيقلل من 

االصابة بهذا املرض املخيف.

الغانم: الكويت تحتل المراكز األولى في التصنيف العالمي للسمنة
رابطة طلبة الطب ونادي الغذاء بالجامعة نظما ماراثون الكويت األول

)كرم دياب(معروضات على هامش املاراثون

»التجاري« شارك طلبة كلية الهندسة يومهم المفتوح

انسجاما مع رسالته االجتماعية وحرصه 
الدائم على دعم ورعاية األنشطة االجتماعية 
الكويتي  التجاري  البن���ك  والتعليمية، قام 
برعاية اليوم املفتوح الذي نظمه طلبة قسم 
الهندسة الكهربائية بجامعة الكويت في إطار 

التزامه املتواصل بشريحة الشباب.
وصرحت املدير التنفيذي � إدارة اإلعالم 
والعالق���ات العامة � أماني الورع بأن رعاية 
البنك التجاري لهذا اليوم، جاءت من منطلق 
مبادئه األساس���ية التي تقوم عليها سياسة 
البنك الهادفة إلى تدعيم مختلف األنش���طة 
التي تقدمها املؤسسات  التربوية والثقافية 
التعليمية املختلفة، مل���ا لها من أثر إيجابي 

واض���ح على بناء الش���باب الذين هم ثروة 
املستقبل. وقام فريق التجاري من خالل جناحه 
بتعريف احلضور باخلدمات واملنتجات التي 
يوفرها البنك لعمالئه وفي مقدمتها حساب 
»@ Tijari« الذي يخص فئة الش���باب الذين 
تتراوح أعمارهم بني 14 و21 سنة، للسعي إلى 
تنمية الوعي املصرفي لدى الشباب وتنظيم 
اجلوانب املالية ألعمالهم املهنية في املستقبل. 
اجلدير بالذكر ان هذه الرعاية جاءت تطبيقا 
لسياسة البنك التي تهدف إلى دعم املؤسسات 
املختلفة واألنشطة الثقافية واالجتماعية، ملا 
لذلك من اثر ايجابي على تربية وبناء الشباب 

الذين هم ثروة املستقبل.

جانب من اليوم املفتوح لطلبة الهندسة

د.بهيجة بهبهاني في مكتبها مع طالبات ثانوية الشرقية

بهبهاني الستحداث منصب وكيل مساعد »التوجيه واإلرشاد التعليمي« 
استحداث منصب وكيل مساعد 
ل� »اإلرش���اد  التربية  ل���وزارة 
التعليمي«، بحيث  والتوجي���ه 
يتولى مهمة دراسة رغبات الطالب 
والطالبات في املرحلة املتوسطة 
واملرحلة الثانوية، وذلك بالتعاون 
والتنس���يق مع مديري املناطق 
التعليمية والتواصل مع الكليات 
والتعاون معه���ا إلعداد جدول 
الطلبة للكليات  زمني لزي���ارة 
وااللتقاء مع املرشدين العامني في 
األقسام العلمية واملكاتب النوعية 
واملتمثل���ة في مكتب اإلرش���اد 
األكادمي���ي ومكتب التس���جيل 
ومكتب التربية العملية )التدريب 
امليداني(، وذلك لتعريفهم بنوعية 
الدراس���ية  البرام���ج واملناهج 
املطروحة’ باإلضافة إلى أسواق 
العمل واملزايا لكل تخصص. كما 
يجب أن يكون لوسائل اإلعالم 
دور أساس���ي في هذا األمر من 
خالل استحداث برنامج تلفزيوني 
إلكتروني���ة ومنتدى  وصفحة 
تعليمي في ش���بكة املعلومات 
عن التخصص���ات املتعددة في 
اجلامعات والكلي���ات بالكويت 
وأسواق العمل لها وبهذا يتم احلد 
من البطالة ويتم التحاق كل طالب 
وطالبة باملجال الذي يرغب في 
دراسته ويتم التقليل من التسرب 

الدراسي والوظيفي.

في مؤسسات التعليم.
وأك����دت د.بهبهاني أن غالبية 
الطلبة يواجهون حيرة ش����ديدة 
وقلق����ا كبي����را عن����د اختيارهم 
للتخصص اجلامعي بحيث يتناسب 
العلمي����ة ورغباتهم  مع قدراتهم 
الشخصية ويلبي طموحاتهم، وقد 
يلتحقون بتخصصات وبعد فوات 
األوان يعرفون عدم مقدرتهم على 

االستمرار في دراستها.
ودع���ت وزارة التربي���ة إلى 

الثانوية العامة العتقادهم بصعوبة 
اختيار التخصص.

 وحت���ى الطلبة الذين فكروا 
ف���ي ذل���ك فإنهم ق���د يلتحقون 
بتخصصات ق���د ال تتوافق مع 
رغباتهم وقدراتهم، لكن يلتحقون 
بها إلرض���اء أولي���اء األمور أو 
للتواجد م���ع األصدقاء في ذات 
الكلية. كذلك فإن من أهم املعوقات 
التي تواج���ه الطلبة في اختيار 
التخصصات غياب التوجيه املهني 

وأشارت إلى ان جلنة الشؤون 
بالكلية برئاستها تقوم  الطالبية 
حالي����ا بدراس����ة مقت����رح إعداد 
حقيب����ة معلومات لتعريف طلبة 
املرحل����ة الثانوي����ة بتخصصات 
الكلية، باإلضافة إلى إقامة أسبوع 
إرشادي لطلبة املرحلة الثانوية، 
حيث انهم في أش����د احلاجة إلى 
التوجيه واإلرش����اد، فمعظمهم ال 
يفكر بصورة جدي����ة في اختيار 
تخصص����ه إال بعد إع����الن نتائج 

محمد هالل الخالدي
العميد املس����اعد  اس����تقبلت 
للش����ؤون الطالبية بن����ات بكلية 
التربية األساسية د.بهيجة بهبهاني 
وفدا طالبيا من ثانوية الشرقية مع 

معلمتهم دالل عبدالرضا.
وذكرت أن التوجيه واإلرشاد 
يع����دان من املتطلب����ات الطالبية 
األساس����ية، ويهدفان إلى حتقيق 
مساعدة الطالب في املرحلة الثانوية 
على اختيار التخصص في الدراسة 
وحتديد مستقبله املهني من خالل 
تقدمي املعلومات له عن التخصصات 
الدراسية أكادمييا ومهنيا مبا يتالءم 
مع قدراته ومهاراته ومبا يحقق له 
الرضا املهني والتوافق النفس����ي 
واالجتماعي وذلك من خالل التحاقه 
بالتخصص املناسب له. باإلضافة 
إلى تقدمي املعلوم����ات املهنية له 
من خالل تعريفه بأسواق العمل 
ومتطلباته����ا واملؤهالت املطلوبة 
لها مستقبال وذلك بناء على برامج 
التنمية الدولية. وأضافت د.بهبهاني 
أن التوجيه واإلرش����اد التعليمي 
يقومان بتعريف الطلبة بقدراتهم 
وأهدافهم في احلياة من خالل طرق 
متنوعة مثل إجراء املقابالت وزيارة 
األقسام العلمية بالكليات واالطالع 
على صحائف التخرج بها، وحضور 
اللقاءات والندوات التنويرية بها مع 

زيارة املعارض التعريفية لها.

أكدت أنه من المتطلبات التعليمية األساسية


