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الجامعــــة
والتطبيقي

اختتم مكتب االستشارات والتدريب بكلية العلوم بجامعة الكويت دورة تدريبية تخصصية 
ف���ي مجال »فحص املعادن واالحجار الكرمية واالملاس«، وش���ارك ف���ي هذه الدورة عدد من 
موظفي وزارة التجارة والصناعة، وحاضر فيها احمد عبدي من كلية العلوم � قس���م علوم 

االرض والبيئة.
وبهذه املناسبة ألقى مدير مكتب االستشارات والتدريب د.حيدر بهبهاني كلمة رحب فيها 
باملشاركني، ومقدما شكره على حضورهم وتواجدهم خالل فترة انعقاد الدورة، متمنيا ان تكون 

الدورة قد غطت اجلوانب األساسية واملهمة فيما يخص عمل املتدربني املشاركني فيها.

»التدريب واالستشارات« اختتم دورة »فحص المعادن واألحجار الكريمة واأللماس«

الذياب لـ »األنباء«: االعتداء على طالب أو موظف 
أو عضو هيئة تدريس غير مقبول في الجامعة

أكد أن الغذاء الكيتوني يعتمد على اإلكثار من البروتينات والدهون واالبتعاد عن النشويات والسكريات

خالل معرض أقيم في »األميركية« بمشاركة 16 طالبًا وطالبة

دشتي: 750 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب السمنة

مشاريع »التصميم الجرافيكي« ركزت على التبرع بالدم والضغط النفسي

 لميس بالل
احتفلت اجلامعة األميركية بافتتاح معرض التصميم 
اجلرافيكي وذلك بحضور 16 طالبا وطالبة ود.مرمي 
حسني نيا األستاذ املساعد ورئيسة برنامج التصميم 

اجلرافيكي ومدير اجلامعة.
ويعد املعرض نتاجا لفصل دراسي طويل يركز على 
ايجاد احللول لبعض املشاكل، وهذه املشاريع التي 
عرضت هي تتويج لستة عشر أسبوعا من البحوث 
والتجهيز واالنتاج للمواضيع التي تهم الطالب وذلك 

من خالل تنفيذ تطبيقات متنوعة.
متيز املعرض بأفكاره املتنوعة واملس���تقلة حيث 
كان يفص���ل بني أفكار كل طالب وطالبة جدار فكري 
بني على أس���اس األبحاث التي قاموا بها خالل فترة 
جتهيزهم للمعرض، كما كان للشركات واملؤسسات 
نصيب في زيارة املعرض والذي في املستقبل سيكون 

بابا يفتح لهم ويحقق أهدافهم املرجوة.
الطالبة نورة التويجري متيز ركنها باإلنسانية 
حيث أوجدت حلوال ملشكلة التبرع بالدم بالكويت من 
خالل تصميمها لطلب خاص ملتبرعي الدم وتشجيع 

املتبرعني باعطائهم عصير برتقال وبسكوتة، خديجة 
أحمد وضعت برنامجا يكفل حقوق املرأة العربية من 
الناحية العلمية واالجتماعية ويساعدها في اختيار 

برنامج حياتها.

أما دالل العنزي فكان مشروعها باسم دليل شامل 
للكويت يتضمن كتابا وCD وبلوزة تشرح الكويت من 
تاريخها، حضارتها، التعليم، السكن، الصحة، السوق 
والبنوك، وفاطمة املقامس فكرت بالبيئة ومشروعها 
يتضم���ن تقليل كمية الورق واعادة اس���تخدامه في 

أشياء مفيدة تقيم كتحف فنية.
وعن الضغط النفسي كان مشروع سعاد الفريح 
والت���ي عملت على وضع 4 خط���وات للتنفيس عن 
هذا الضغط والوصول للرس���م لتحليل الكتابة الى 
رسومات حيث أفادت بانها جاءت بهذه اخلطوات عن 
طريق األبحاث والتي معظمها ركزت على الكتابة اال 

انها دمجت الكتابة مع الرسم في مشروعها.
باالضافة ملشاريع أخرى كتجهيز األعراس والسالم 
النفسي ومشروع املدرسة اإلعدادية وتصميم املالبس 
وكروت العمل والتفكي���ر بإيجابية والنقش باللغة 
العربي���ة والذي يبني جمال الكتابة العربية لألجيال 
القادم���ة كلها في مع���رض كان نتاج العمل والبحث 
للطلبة والذي س���يبقى أجمل أعماله���م وأثمنها في 

حياتهم املهنية. 

الرفاعي: زيادة المخصصات المالية
لمعيد البعثة المتزوج في »التطبيقي«

آالء خليفة
مازال���ت قضية اعت���داء اخ 
الكويت على  لطالبة بجامع���ة 
د.جاس���م خواجة من قسم علم 
النفس تشغل االوساط اجلامعية 
واالكادميي���ة وهن���اك حالة من 
االستياء ملا حدث لعضو هيئة 

التدريس.
واوضح عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكوي���ت د.عبدالرحيم 
ال��ذياب ف����ي تص��ريح خ���اص 
ل� »األنب���اء«: ان الطالبة طرف 
اساسي في هذا املوضوع ولوالها 

ما وصل اخوها الى اجلامعة.
وزاد ان االج���راء املتبع في 
تلك احلالة هو ان تأتينا شكوى 
من عضو هيئة التدريس حتال 
الى عمادة شؤون الطلبة ونقوم 
القضايا  الى قس���م  بارس���الها 
ادارة الشؤون  والش���كاوى في 
الطالبية ونقوم باجراء حتقيق 
اولي م���ع كال الطرفني لتقصي 

 آالء خليفة
نظم مرك����ز خدمة املجتم����ع والتعليم 
املستمر بجامعة الكويت ندوة »البديل عن 
العالج اجلراحي للسمنة« ضمن نشاطات 
االسبوع الصحي الثالث املقام حتت عنوان 
»صحتك حتت املشرط« والتي حتدث فيها 
األستاذ بقسم اجلراحة بكلية الطب بجامعة 
الكويت وعضو اجلمعية الطبية د.حسني 
دشتي.واكد د.دشتي ان البرنامج الغذائي 
الذي يطبقه على مرضى السمنة يساعد على 
تخفيف الوزن بطريقة آمنة كما ان مرضى 

السكر استفادوا كذلك من البرنامج.
واشار د.دشتي الى انه قام بإجراء بحث 
ومت اختياره في مؤمتر الغدد الصماء عام 
2002 كأفضل بحث من بني اكثر من 2500 
بحث.وقال: قمت بإجراء بحثني خالل سنة 
في تطبيق البرنامج على من يعانون من 
ارتفاع في معدالت السمنة والسكري واثبتت 
األبحاث ان الوزن يقل والكوليسترول اجليد 
يصعد والسيئ ينزل، موضحا ان برنامج 
الغ����ذاء الكيتوني يعتمد على االبتعاد عن 
النش����ويات والس����كريات وزيادة تناول 

البروتينات والدهون.
واستطرد د.دشتي ان السمنة وباء وآفة 
وطاعون القرن وهناك نحو 300.000 شخص 
لقوا حتفهم عام 1990 وحاليا ازداد العدد الى 
750.000 ميوتون سنويا بسبب السمنة، الفتا 
الى انها ثاني اكبر سبب للوفاة وتتضاعف 
كل خمس سنوات باإلضافة الى ان 33% من 
كل البالغني في الواليات املتحدة االميركية 

يعانون من الوزن الزائد.
وأش����ار الى ان استمرار سكان املنطقة 
العربية في تناول الوجبات الس����ريعة لن 

يبقي احدا إال وسيكون بدينا عام 2030.
وحتدث د.دشتي عن املخاطر الصحية 
للبدانة ومنها اإلصابة بأمراض الس����كري 
ال����دم ومعدل  والقل����ب وارتف����اع ضغط 
الكوليسترول بالدم وكذلك تصلب الشرايني 
والته����اب املفاصل وأم����راض احلويصلة 

املرارية.
الفتا الى ان اإلنسان يدخل نحو نصف 
كيلو من الس����كر الى جسمه يوميا مبعدل 
180 كيلو سكر في السنة الواحدة، محذرا من 
خطورة املشروبات الغذائية وعالقتها بضعف 

قدرة اجلسم على احلركة والنشاط.
وقال: ان كل النشويات قاطبة تتحول 
الى سكر. ومن ناحية اخرى، أفاد د.دشتي 
بأن تزامن مقاومة االنس����ولني يؤدي الى 
السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض التصلب 
العضيدي في الدم واضطراب التطور الدهني 

وفرط افراز االنسولني.
وق����ال: لقد حبانا اهلل بأس����د قوي في 
أجس����امنا وهو غدة البنكري����اس ولكننا 
نضربه بعصا قوية وهي املعجنات والعصائر 
واحللويات والنشويات، ويصل االنسان الى 

مرحلة يحتاج فيها الى االنسولني.
كما أفاد د.دشتي الى ان الفرنسيني هم اقل 
عرضة للسكتة القلبية على الرغم من انهم 
اكثر الشعوب استهالكا للدهون املشبعة، 
وان نسبة االصابة بأمراض القلب في الدول 

األوروبية اجلنوبية في العد التنازلي.
واشار الى اآلثار اجلانبية لنظم احلمية 

بالعقاقير مؤكدا ان مثبطات الشهية تساعد 
على وقف الش����هية إال أنه����ا تثير اجلهاز 
العصبي، محذرا من أن توقف تناول هذه 
العقاقير يعيد الشهية برغبتها في االنتقام 
م����رة ثانية باإلضافة الى ما تس����ببه تلك 
العقاقير من خفقان في القلب وزيادة دقاته 
والصداع والعجز اجلنسي وتلف في املخ 
وفقدان في الذاكرة وتدمير األلياف العصبية 
واجلرعات الكبيرة منه تسبب تلفا باملخ.وقال 
د.دشتي لقد مت سحب دواء »الرايداكتيل« 
من الكويت كما ان دواء الزينكال يس����بب 

امراض الكبد.
وعلى صعيد متصل حتدث د.دش����تي 
عن العمليات اجلراحي����ة قائال: لقد اثبت 
تقرير في اميركا ان نسبة املضاعفات االولية 
للعمليات اجلراحية للسمنة قبل اخلروج 
من املستشفى هي 21% والنسبة تصل الى 
81% بعد اخلروج من املستشفى في أول ستة 
اش����هر وهي معلومات مستقاة من تقارير 
من شركات التأمني الصحي في اميركا التي 
تدون كل هذه املضاعفات لكونها اجلهة التي 

ستدفع تكاليف العالج والتعويضات.
وأردف قائال وعلى املدى البعيد يصابون 

بنقص ش����ديد في نسبة معدن الكالسيوم 
وفيتامني »د« بالدم.

كما ذكر د.دش����تي ان الغذاء الكيتوني 
عبارة عن زيادة في الدهون والبروتينات 
وتقليص نسبة النش����ويات والسكريات، 
موضحا ان الطاقة من الكيتوجينات تستعمل 
عوضا عن الطاقة الناجتة من السكر، كما 
ان الده����ون تتحول الى كيتونات النطالق 

واستحداث الطاقة.
مش����يرا ال����ى ان عدم تقليص اكس����دة 
الدهون بواس����طة الكبد ينتج عنها زيادة 
في االجسام الكيتونية في الدم، والعملية 
تسمى »الكيتوسيز« اي ان استنتاج الطاقة 

من الدهون عوضا عن الكربوهيدرات.
واكد د.دشتي ان النشويات هي السبب 
الرئيس����ي لإلصابة بجميع امراض القلب 
القلبية،  ارتفاع السكري والسكتة  وكذلك 
الفتا الى ان البرنامج الكيتوني ايجابي وال 
يحمل اي آثار ضارة فيما يتعلق مبخاطر 

االصابة بأمراض األوعية القلبية.
ووفقا لدراسة في جامعة هارفارد فإن 
استخدام 26 غراما من النشويات يخفض 
الدهون الثالثية بنسبة 70% من املرضى الذين 
كانت لديه����م الدهون الثالثية مبقدار 599 
مليغراما.واكد ان االجسام الكيتونية تعتبر 
مصدرا للطاقة وعادة ما تستغل في اجلسم 
في احلاالت التالية: مرض السكري، الصيام، 
زيادة في اكل الدهون، تقليل كمية النشويات 
في الغ����ذاء، التمارين الرياضية العضلية، 
عند اس����تهالك حمية مرتفعة من الدهون، 

حديثي الوالدة، والطفولة واحلمل.
ولفت د.دش����تي الى ان تن����اول الغذاء 
الكيتوني ملدة 12 اسبوعا يقلل الوزن مبعدل 
15 كيلو، موضحا ان النقص بالوزن يكون 
متجانسا مع اجلس����م ويحسن كيميائية 
اجلسم والنوم اما زيادة تناول النشويات 
فيؤدي الى ارتفاع الدهون الثالثية وتركيز 
االنسولني وانخفاض الكوليسترول اجليد 

وزيادة الكوليسترول السيئ. 

 آالء خليفة
أشاد رئيس جلنة الدراسات 
العليا في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية )nuks.org( يوسف 
الرفاعي باملوافقة على صرف 
زيادات املخصصات املالية ملعيد 
البعثة املتزوج في الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
التي مت اقرارها منذ شهر فبراير 
وهي زيادة ال� 50% ملخصصات 
املعيد املت���زوج باالضافة الى 
صرف 10% من قيمة املخصص 
لكل من ابن���اء املبعوث وبحد 

أقصى 3 أبناء.
وشكر االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
أميركا  األميركية جميع طلبة 
وجميع من س���اندوا االحتاد 
ادارة  في مطالباته كما يشكر 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ممثل���ة مبدير الهيئ���ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 

احلقائق ثم ينقل االمر الى جلنة 
النظام اجلامعي على مس���توى 
اجلامع���ة برئاس���ة عميد كلية 
احلقوق وهم من يتخذون القرار 

املناسب.
واضاف: حتى اآلن لم تصلنا 
الشكوى من د.جاسم خواجة الذي 
مت االعتداء عليه، ولكننا اصدرنا 

د.يعقوب الرفاعي ومديرة ادارة 
البعثات والعالق���ات الثقافية 
حصة النجادة وعضو جمعية 
التدريس د.فهاد  اعضاء هيئة 
العجم���ي وامللحق الثقافي في 
واش���نطن دي س���ي د.عبير 
الهولي واملكاتب الثقافية على 
الدائم  متابعته���م واهتمامهم 
من���ذ اقرار الالئح���ة الداخلية 

بيانا من جلنة العمداء نستنكر 
فيه ما حدث بحق د.جاسم جملة 
وتفصيال وايضا اش���دد كعميد 
شؤون الطلبة على ان هناك امورا 
يح���دث فيها صلح بني االطراف 
نتيج���ة ضغوط���ات اجتماعية 
واسرية ويتم س���حب القضية 
ولكنني م���ع التأكيد على احلق 

العام.
وتابع: فاالعتداء على طالب 
او موظف او عضو هيئة تدريس 
داخ���ل اجلامعة امر غير مقبول 
ولكن ف���ي ح���ال مت صلح بني 
االطراف فما الذي يضمن اال يتكرر 

ذلك االمر مرة اخرى؟
واضاف: فمتى ما شعر الطالب 
ان هناك حالة من التشديد فلن 
يكرر فعلته وحتى في حال حدوث 
صلح فالب���د ان يخطر الطالب 
بإنذار او لفت نظر او يؤخذ عليه 
تعهد كتابي اال يتكرر مثل ذلك 

االمر مرة اخرى.

لطلبة الهيئة على ان تصرف 
املخصص���ات بأس���رع وقت، 
املكاتب  هذا وسيتابع االحتاد 
الثقافي���ة في أميركا حتى يتم 
صرف املخصصات في حسابات 
الطلبة على ان يكون الصرف 
بأثر رجعي منذ اقرار الالئحة.

وأوض���ح الرفاع���ي أن جلنة 
الدراس���ات العليا في االحتاد 
س���تواصل املطالبة بتطبيق 
التعديالت األخرى في الالئحة 
الشهرية،  كزيادة املخصصات 
البدل النق���دي للتذاكر، زيادة 
العلمية  املخصصات للمهمات 
وسن التحاق األطفال باحلضانة 
عند بلوغهم 3 سنوات، حيث 
اوضح ان االحتاد كان واليزال 
حتى اليوم يسعى جاهدا لزيادة 
املخصص���ات املالي���ة للطلبة 
الدارسني في الواليات املتحدة 
األميركية نظرا للتضخم الكبير 
الذي صاحب األزمة االقتصادية 

العاملية.

د.عبدالرحيم الذياب

يوسف الرفاعي

)قاسم باشا( د.حسني دشتي وماجد املاجد خالل اللقاء   

الطلبة املشاركون في املعرض   )أنور الكندري(

حديث بني د.مرمي حسني ومدير اجلامعة االميركية

كة 
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م
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مما ال ش���ك فيه ان اطفال اليوم هم 
رجال ونساء الغد، واعدادهم للحياة هو 
الشغل الشاغل لكل املجتمعات، فنرى ان 
الهدف العام واالول للتربية في جميع 
دول العالم على اخت���الف ثقافاتها هو 
اعداد املواطن الصالح اميانا منها بأهمية 
هذا الطفل، لذلك فه���ي تعنى بتعليمه 
وتربيته وتثقيفه وتهذيب سلوكه وصقل 
شخصيته، وال يخفى على اجلميع اهمية 
االعالم مبختلف وسائله في تنمية املجتمع 
االنساني في املجاالت التربوية والتعليمية 
والثقافية والروحية والدينية، واالنسان هو عماد 
املجتمع، فله تقوم االوطان ويعلو البنيان ويخلد 
املاضي ويعد للمستقبل، فكل شيء يدور من حوله 

الجله ولصاحله.
من خالل مقرر البرامج االعالمية لطفل الروضة، 
وهو احد املقررات اخلاصة بتخصص رياض االطفال 

في كلية التربية االساسية، تعرفنا على دور البرامج 
االعالمية في حياة الطفل وانواعها واهميتها واالسس 
الت���ي يجب ان تقوم عليه���ا واجلوانب التي يجب 
مراعاتها عند اعدادها واالهداف التي يجب ان توضع 
في االعتبار عن���د التخطيط لها ومدى مالءمة هذه 

البرامج لكل مرحلة عمرية.
وقد طلبت منا اس���تاذتنا د.منى ادبيس اختيار 
برنامج محبب من برامج االطفال ودراستها وحتليلها 
بنظرة فاحصة تطبيقا للجانب النظري الذي تعلمناه 
من خالل املقرر، وقد قمنا بعمل استطالع رأي مبسط 
ملجموعة من اولياء االمور، وقد اخترنا برنامج مدينة 
املعلوم���ات، وهو برنامج تربوي تنموي من انتاج 
مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
البرنامج يحتوي على كم هائل من املعلومات في 
جميع املجاالت التي تزود الطفل باخلبرة واملهارة 
الكافية لتطوير نفس���ه والتفاعل مع اآلخرين من 

حوله، ويواكب البرنامج احتياجات الطفل املعاصر 
وسط هذا التقدم التكنولوجي واملعلوماتي املتسارع 
ويوفر البرنامج الفرصة للطفل جلني املتعة والتسلية 

والفائدة العلمية.
ونوصي من خالل هذه املقالة القائمني على برامج 
االطفال بانتاج برامج هادفة على غرار برنامج مدينة 
املعلومات والذي عاد بنا بالذكريات الى برنامج »افتح 
يا سمسم« املمتع، وهذا ليس بغريب على مؤسسة 
االنتاج البرامجي املش���ترك تبعا لتاريخها الطويل 
في مجال ترفيه الطفل وتعليمه من خالل التشجيع 
على السلوكيات االيجابية والقيم النبيلة ومراعاة 
ثقافة املجتمع، ونوجه طلبا الى مؤسس���ة االنتاج 
البرامجي املشترك بانشاء قناة تلفزيونية خاصة 
باالطفال لعرض انتاج املؤسس���ة من املسلس���الت 

واالفالم سواء القدمية او احلديثة.
فريدة حسين كشتي
إشراف د.منى أدبيس

مقرر برامج إعالمية وبرنامج مدينة المعلومات

مجلس إدارة »التطبيقي« يوافق على تخفيض 
شرط التحويل لـ»األساسية« من 70% إلى %65

 محمد هالل الخالدي
الهيئة  إدارة  اعتمد مجلس 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب في اجتماعه التكميلي 
الذي عقد مساء االثنني املوافق 
2010/5/31 والذي كان برئاسة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وحضور 
مدي���ر عام الهيئ���ة د.يعقوب 

الرفاعي عددا من املوضوعات 
حيث متت املوافقة على ترقية 
الهيئة  مجموعة من أعض���اء 
املوافقة  التدريسية، كما متت 
على صرف امليزانية السنوية 
لرابطة أعضاء هيئة التدريس 
لسنة 2011/2010 مببلغ وقدره 
ألف دينار، واملوافقة  سبعون 
على تعديل شرط التحويل من 

كليات الهيئة الى كلية التربية 
األساسية، بحيث يكون احلد 
األدنى لنسبة الثانوية العامة 
»65% بدال من 70%« وذلك في 
التخصصات التي حتددها وزارة 
التربية ومدى احلاجة لها في 
كل عام دراسي، مع عدم االخالل 
بشروط التحويل العامة التي 

حددتها ادارة الهيئة.

اعتمد ترقية 10 من أعضاء هيئة التدريس

د.موضي احلمود مترئسة االجتماع

اعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم
د.فاطمة حسن الكندريمن درجة »أستاذ مشارك« إلى درجة »أستاذ«التمريض

د.كامل عبداهلل الصالحمن درجة »أستاذ مشارك« إلى درجة »أستاذ«العلوم الصحية

د.عبير عبداهلل الهوليمن درجة »أستاذ مشارك« إلى درجة »أستاذ«التربية األساسية

د.عادل شايع اجليمازمن درجة »أستاذ مشارك« إلى درجة »أستاذ«الدراسات التكنولوجية

د.بدر محمد أحمد ملكمن درجة »أستاذ مشارك« إلى درجة »أستاذ«التربية األساسية

د.غامن عبداهلل الشاهنيمن درجة »أستاذ مساعد« إلى درجة »أستاذ مشارك«التربية األساسية

د.جعفر عبدالرضا قاسممن درجة »أستاذ مساعد« إلى درجة »أستاذ مشارك«العلوم الصحية

د.فهد سماوي الظفيريمن درجة »أستاذ مساعد« إلى درجة »أستاذ مشارك«التربية األساسية

د.عبدالرحمن خالد العثمانمن درجة »أستاذ مساعد« إلى درجة »أستاذ مشارك«الدراسات التكنولوجية

د.إقبال عبدالعزيز املطوعمن درجة »أستاذ مساعد« إلى درجة »أستاذ مشارك«التربية األساسية


