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الثالثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ محليات

«التربية»: تنسيق مستمر مع «الداخلية» في قضية 
«الغش باالمتحانات» التخاذ اإلجراءات القانونية

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة متابعــة  أكــدت وزارة 
نتائــج التحقيقــات التــي جتريهــا 
النيابــة واجلهــات املعنية في وزارة 
الداخلية بشــأن قضية «االمتحانات 
والغش» التخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق مرتكبيها بعد تزويدها بنتيجة 

التحقيقات النهائية.
وقــال املتحدث الرســمي للوزارة 
أحمد الوهيدة، في بيان صحافي، إن 
الوزارة وبتوجيهات من وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني لــم تدخر جهدا في 
تطبيــق القوانــني الداعمــة للعملية 
التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية 
بالتعاون مع اجلهات املعنية خالل فترة 
االمتحانات، مضيفا أن ذلك يأتي بغية 
حتقيق العدل واملســاواة بني الطلبة 
وحصول كل منهم على حقه تطبيقا 
لسياســة تكافؤ الفــرص لبناء جيل 
صالح قادر على املشاركة في تنمية 

الوطن.
وأوضح أن القائمني على جلان سير 

االمتحان قاموا بتطبيق الالئحة خالل 
فترة امتحانات الفصل الدراسي األول 
التــي انتهت قبل عــدة أيام عبر منع 
دخول وسائل الغش مع الطلبة بجميع 
أنواعها، مؤكدا قيام الوزارة بتطبيق 
الئحة االمتحانــات التي مت اعتمادها 
عام ٢٠١٨ والتي تعاقب الطالب الذي 
يغش أو يحاول الغش باحلرمان من 
درجة املادة في الفصل الدراسي األول 
وحرمانه من جميع املواد إذا غش أو 
حاول الغش في امتحانات آخر العام.
وأشــار إلى أن الوزير شــدد على 
ضرورة محاســبة كل من تســول له 
نفســه العبث بالتعليم واستخدامه 
كتجــارة، مؤكدا حرص الوزارة على 
محاربة أشد أنواع الفساد تأثيرا على 
سير احلركة التعليمية كظاهرة الغش 
وانعكاسها السلبي على جودة عملية 

التعليم في البالد.
وذكر أنه مع بدء امتحانات منتصف 
العام الدراســي احلالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

لطلبة املرحلة الثانوية متت مخاطبة 
وزارة الداخليــة ملتابعــة حســابات 
إلكترونيــة تقــوم بترويج وســائل 

الغش في االختبارات واتخاذ اإلجراءات 
القانونية بشأنها.

وبني أن الوزارة تواصلت أيضا مع 
وزارة املواصــالت وهيئة االتصاالت 
ووزارة الصحة لدراسة وبحث مدى 
إمكانيــة حجــب اخلدمــات الهاتفية 
داخل املدارس فقط وإمكانية تركيب 
أجهزة تقنية حديثة ملنع وسائل الغش 
احلديثة من العمل داخل أسوار املدارس 
دون التأثير على صحة أبنائنا الطلبة.

وأفاد بأن جلان االمتحانات سجلت 
١٧٤١ حالة حرمان من االمتحانات لطلبة 
مارسوا الغش أو حاولوا الغش سواء 
بالوسائل التقليدية أو اإللكترونية في 
امتحانــات الفترة األولى في املناطق 
التعليميــة كافــة والتعليــم العــام 

واخلاص والديني.
وأوضح أن اليوم األول لالختبارات 
شهد تسجيل ٤٧٢ حالة حرمان فيما 
ســجلت في اليوم الثانــي ٢٩٠ حالة 
وفي اليوم الثالث ١٢٧ حالة، الفتا إلى 
تسجيل ٨٢ حالة في اليوم األخير وقبل 
األخير لطلبة القسمني العلمي واألدبي 

في التعليم العام والتعليم الديني.

جلان االمتحانات سجلت ١٧٤١ حالة حرمان لطلبة مارسوا الغش أو حاولوا ارتكابه

ولي العهد استقبل د.وضاح الرفاعي

املضف: نبحث حتديث قانون تنظيم مهنة الصيدلة

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صباح أمس د.وضاح 
الرفاعي، وذلك مبناســبة 
تعيينــه رئيســا ملجلــس 
أقســام اجلراحــة وإدارة 
البحث الفنــي واألكادميي 
والعلمــي فــي مستشــفى 
فــي  كرايتــون  جامعــة 
الواليات املتحدة األميركية. 
هذا، ومتنى سموه له وافر 
الصحــة ودوام التوفيــق 

والنجاح.

مبناسبة تعيينه رئيساً ملجلس أقسام اجلراحة وإدارة البحث مبستشفى جامعة «كرايتون» األميركي

على هامش حفل التكرمي الذي نّظمته اجلمعية للمشاركني في املؤمترات العلمية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله د.وضاح الرفاعي

(ريليش كومار) د.بثينة املضف وعبداهللا عوض العنزي ود.علي هادي مع عدد من الصيادلة املكرمني  

عبدالكرمي العبداهللا

الوكيلة املســاعدة  أكــدت 
العامــة  الصحــة  لشــؤون 
والوكيلة املســاعدة لشــؤون 
الدوائيــة والغذائية  الرقابــة 
بوزارة الصحة باإلنابة د.بثينة 
املضــف وجــود تنســيق بني 
الوزارة واجلمعية الصيدلية 
لتحديث قانــون تنظيم مهنة 
الصيدلــة وتــداول األدويــة 
بهدف االرتقاء باملهنة ومتكني 

الصيدلي الكويتي.
جاء هــذا في كلمــة ألقتها 
املضــف علــى هامــش حفــل 
التكرمي الــذي نظمته جمعية 
الصيدلية الكويتية للمشاركني 
في املؤمترات العلمية. وأشادت 
د.املضف بالصيادلة املشاركني 
في املؤمترات العلمية، والتي 
تعتبــر إســهامات ومتيزا في 
بــكل  الصيدالنيــة  العلــوم 
مجاالتهــا، الفتة الــى التطلع 
الى املزيد مــن الرقي والتميز 
باخلدمات الصيدالنية وترجمة 
هذه املشــاركات إلى التطبيق 
العملي ملزيد من فرص التحسني 
املقدمة،  والتطوير للخدمــات 
شاكرة في الوقت ذاته اجلمعية 
الكويتيــة علــى  الصيدليــة 
جهودها الدؤوبة نحو التطوير 
املستمر للخدمات الصيدالنية.

بدوره، أكد رئيس اجلمعية 
الصيدلية الكويتية الصيدالني 
عبــداهللا عــوض العنــزي أن 
فــي  الصيادلــة  مشــاركات 
املؤمترات العلمية تدعو للفخر 
واالعتزاز ملا قدموه من أبحاث 

الصيدلــة. بــدوره، قال األمني 
العــام للجمعيــة الصيدليــة 
الكويتيــة د.علــي هــادي إن 
اجلمعيــة شــاركت في مؤمتر 
«ســيفا» في اململكــة العربية 
الســعودية خــالل الفترة من 
٣-٥ يناير ٢٠٢٣، حيث تناول 
املؤمتر دور الصيدلة في التنوع 
التقنيات  االقتصــادي ونقــل 
العلميــة وتطــور األبحــاث 
املخبرية فــي قطاع الصيدلة، 

علما أن املؤمتر شهد ٩ جلسات 
علمية بأكثر من ٩٠ متحدثا و١٠

ورش عمل، كما نظم مسابقات 
في املهارات اإلكلينيكية لطلبة 

كليات الصيدلة.
وأشــار إلــى أن صيادلــة 
الكويت شاركوا بأوراق بحثية 
في هذا املؤمتر، كما شارك فريق 
مــن طلبة كليــة الصيدلة في 
جامعة الكويت ونال أحد املراكز 
العشــرة األولى مــن أصل ٢٩

جامعة عربية مشاركة.
اجلمعيــة  أن  وأضــاف 
الكويتية شــاركت  الصيدلية 
الــدورة  أيضــا فــي فعاليات 
الـ٢٨ من مؤمتر ومعرض دبي 
الدولي للصيدلة والتكنولوجيا 
«دوفات ٢٠٢٣» حيث استقطب 
املؤمتــر أكثر من ٢٦ ألف زائر 
ومشــارك من ٨٢ دولة، وضم 
املؤمتر مشــاركة ١٤٠ متحدثا 
وخبيرا ومتخصصا في مجال 

الصيدلة. د.بثينة املضف متحدثة إلى الزميل عبدالكرمي العبداهللا

علمية متميزة ومحاضرات في 
مجــال تخصصهم الصيدالني 
لدعــم املســيرة لتطوير مهنة 

الصيدلة.
وأفاد العنزي بأن مشاركات 
الصيادلة في املؤمترات العلمية 
تبشر مبستقبل زاهر للمهنة، 
مبينــا أن اجلمعية الصيدلية 
الكويتية لن تدخر جهدا في دعم 
الصيادلة في مختلف املجاالت 
بهــدف االرتقاء وتطوير مهنة 

«SIBO» احلشاش: ٣٠٪ من مرضى السكر مصابون بـ

احلمود: حجز بعض الطلبة مقاعد مواد دراسية
وبيعها آلخرين يعد «جرمية» تستحق العقاب

«هيئة التدريس» تندد بجرمية حرق املصحف بالسويد

«خشونة املفاصل» يستعرض طبيعة املرض وعالجه

كشفت استشارية األمراض 
الباطنيــة واجلهــاز الهضمي 
والكبد د.وفاء احلشاش عن أن 
نحو ٣٠٪ من مرضى السكري 
فــي البالد مصابــون مبرض 
SIBO، مبينــة أن ذلــك الرقم 
يعادل نحو ٣٤٠ ألف شخص 
من مصابي السكري بالبالد.

وأكدت احلشــاش أن كبار 
الســن أكثــر عرضــة خلطر 
اإلصابة باملرض بسبب تغير 
مستوى حمض املعدة، وكذلك 
أكثرهم يتلقــون أدوية تزيد 
من مخاطر اإلصابة باملرض، 
مضيفــة أن  SIBO يحــدث 
عندمــا تكــون هنــاك زيــادة 
غير طبيعية في إجمالي عدد 
البكتيريا في األمعاء الدقيقة، 
موضحة انــه في حال وجود 
SIBO يصبــح الطعــام راكدا 
في األمعاء الدقيقة، ويصبح 

آالء خليفة

أوضح رئيس جمعية 
أعضــاء هيئــة التدريس 
خــالل الفتــرة االنتقالية 
د.إبراهيــم احلمود، أن ما 
يحدث مــن مجموعة من 
طلبة اجلامعة بالتسجيل 
في املواد الدراســية على 
ســبيل حجــز املقاعد ثم 
بيعهــا لطلبــة آخريــن 
يعتبر تربحا على حساب 
املال العام، وهذه جرمية 
تستوجب العقاب، مضيفا 
أنه أصبح من الالزم على 
عمادة القبول والتسجيل 

آالء خليفة

قــال رئيــس جمعيــة أعضــاء هيئة 
التدريس خالل الفترة االنتقالية د.إبراهيم 
احلمود إن القرآن الكرمي هو الكتاب املقدس 
لدى جميع املسلمني وهو النبراس والقانون 
الــذي أنزلــه اهللا ســبحانه وتعالى على 
رسولنا الكرمي ژ، القرآن الكرمي هو الذكر 

الذي حفظه اهللا إلى يوم الدين وهو الهدى 
وبه الطريق القومي، مضيفا أن إقدام أحد 
األشــخاص في مملكة السويد على حرق 
املصحف الشريف وبحماية الشرطة واألمن 
العام بحجة ان هذا السلوك هو تعبير عن 
الرأي مهما كان قاسيا على حد زعم رئيس 
وزراء السويد ليس هو احلق وليس هو 
العــدل. وزاد احلمود أن حرية التعبير ال 

تعني أبدا احتقار معتقدات اآلخرين وتسفيه 
ما يؤمنون به، بل إن هذه األفعال ليست 
سوى ازدراء لألديان وجرمية كراهية وهي 
جرائم ضد اإلنسانية بحسبانها ال حتترم 

إنسانية اإلنسان مبا يعتقد به ويؤمن.
واختتــم بــأن جمعية أعضــاء هيئة 
التدريــس بجامعة الكويت تشــجب هذا 
الفعل الشاذ وتندد به مهما كان أو يكون.

أصدر املركز العربي لتأليف 
وترجمة العلوم الصحية من 
مقره في الكويت كتابا جديدا 
املفاصل»  بعنوان «خشــونة 
تطــرق فيــه مؤلفــه د.طالب 
محمد احللبي إلى اخلشــونة 
باعتبارها أكثر األمراض التي 
تصيب املفاصل شيوعا وطرق 

تشخيصها وكيفية عالجها.
إلــى  الكتــاب  وتطــرق 
معلومــات تفصيليــة حــول 
طبيعة مرض خشونة املفاصل 
التشــخيص والعالج  وطرق 
الصحيح لكل شكل من أشكال 
اخلشونة وتشــريح املفصل 
والتركيب النسيجي للغضروف 
وأسباب اخلشونة وأعراضها 
إضافة إلى اخلشــونة حسب 

البطن، والغثيان، والغازات، 
واالنتفاخ، والشعور باالمتالء، 
حتى بعد تناول كمية بسيطة 
من الطعام، واإلسهال، وفقدان 
الوزن، مبينة أن من أهم عوامل 
اإلصابة بـ SIBO أيضا  إجراء 
جراحــات فــي البطــن مثــل 
عمليــات التكميــم، وتغييــر 
القرحة  املســار، وجراحــات 
الهضمية، وجــود التصاقات 
في األمعاء الدقيقة، أو رتوج في 
األمعاء، كذلك اإلصابة  ببعض 
احلاالت املرضية مثل الكرون، 
والسيلياك، ومرض السكري، 
والتهاب األمعاء اإلشعاعي، أو 
أي حاالت ميكن أن تبطئ حركة 

األمعاء.
SIBO وتابعت أن تشخيص

يتم عن طريق اختبار التنفس 
بالهيدروجني وامليثان، وتصل 
درجة دقة الفحص إلى ٨٣٪، 

العامة بحســبان  النيابة 
اعتبار هــذا الفعل املادي 
املرتبطـ  باحلتم واللزوم 
ـ بالقصــد اجلنائــي هــو 
التربح على حساب املال 

العام.
وأضاف أن التسجيل في 
املقررات الدراسية هو حق 
للطالب وهو حق شخصي 
ال يجوز التنازل عنه للغير 
أو بيعه والتصرف فيه فهو 
ليس من حقــوق امللكية 
وإمنــا هــو مــن احلقوق 
اإلدارية املرتبطة باجلداول 
املقــررة وفقا  الدراســية 
للعدالة واملساواة جلميع 

تضرر الغضاريف واألنسجة 
احمليطــة باملفصــل وتظهــر 
تدريجيا وتصيب مفصال واحدا 
أو أكثر والسيما مفاصل الركبة 
إضافــة إلــى الرقبــة والكتف 
وأســفل الظهــر. وأوضح أن 
أهــم أســباب خشــونة  مــن 
املفاصــل التقــدم فــي العمر 
واجلنس والعادات السلوكية 
اخلاصة والوضعيات السيئة 
واجلينات الوراثية واألمراض 
العضلية العصبية والسمنة 
وزيادة الوزن بشــكل مرضي 
باإلضافة إلى إجهاد املفاصل من 
خالل القيام بعدد من األعمال 
الشــاقة التي ال تتناســب مع 

جسم اإلنسان.
وتناول الكتاب كيفية عالج 

حيث إن اجلهاز يقيس كمية 
الهيدروجــني، وامليثــان التي 
يخرجها الشخص أثناء الزفير، 
بعد تنــاول املادة الكاشــفة، 
ويشــير االرتفاع السريع في 
الهيدروجني وامليثان في الزفير 
إلــى فرط منــو البكتيريا في 
األمعــاء الدقيقــة، كذلك يتم 
فحص مخبــري للدم للبحث 
عن نقص الڤيتامينات، وفحص 
البراز الختبار سوء امتصاص 
الدهون، باإلضافة إلى إجراء 
والقولــون  املعــدة  منظــار 
الســتبعاد أســباب أخــرى 

لألعراض.
وقالت احلشــاش إنه من 
املمكن في بعض األحيان طلب 
أشعة مثل األشعة السينية، أو 
املقطعية، أو الرنني املغناطيسي 
للبحث عن تشوهات في بنية 

األمعاء الدقيقة.

الطلبة وهي ليست محال 
للتصرف فيها بالبيع وغير 

ذلك من األمور.
د.احلمــود  وختــم 
تصريحه بالقول إنه في 
الوقت الذي يعاني الطلبة 
من إغالق الشعب وحتديد 
للتســجيل  الســاعات 
يستغل البعض تقدمه في 
التسجيل بقصد جنائي هو 
االعتداء علــى املال العام 
والتربح غير املشروع مما 
يتعني معه تفعيل القانون 
وإنزال العقوبات الرادعة 
بحق من يحاول استغالل 

املال العام.

اخلشونة عن طريق العالجات 
اجلراحيــة التــي تقســم إلى 
نوعــني، أولهما عالج جراحي 
مبكــر بهــدف احملافظــة على 
الغضــروف وحتفيــف األلــم 
الوظيفية  الفعاليــة  وزيــادة 
للمفصل، والنــوع الثاني هو 
العالجات اجلراحية للحاالت 
املتقدمة ويتم فيها اســتبدال 
املفصــل. وأفاد بأن العالجات 
غير اجلراحية تكون حســب 
نــوع املفصــل وتقســم إلــى 
عالجــات دوائية كاملســكنات 
واملراهم املوضعية واملكمالت 
الغذائيــة واخلاليــا اجلذعية 
دوائيــة  غيــر  وعالجــات 
كالتمارين الرياضية وتخفيف 

الوزن.

تسجيل املقررات حق شخصي للطالب ال يجوز التنازل عنه للغير

احلمود أكد أن مثل هذه األفعال تعد من اجلرائم ضد اإلنسانية

كتاب أعده د.طالب احللبي ونشره املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

د.وفاء احلشاش

د.إبراهيم احلمود

غالف الكتاب

تربة خصبة لتكاثر البكتيريا 
فتنتج ســموما، وتؤثر على 
امتصاص العناصر الغذائية، 
ومن ثم حتدث األعراض، والتي 
من أهمهــا الغازات واالنتفاخ 

واإلسهال.
وأردفت احلشــاش أن من 
أهم أعراض الـ SIBO هي آالم 

تتبع حاالت التسجيل ثم 
التنازل للغير وإحالة من 
يقــوم بهذه األفعــال إلى 

التوزيع التشــريحي ملفاصل 
اجلســم والطــرق املختلفــة 
لعالجها. وأشــار الكتاب إلى 
تعريف اخلشــونة باعتبارها 
اضطرابــا مزمنا يتســبب في 

احلملي: حتديث قائمة اجلامعات املعتمدة لالبتعاث
آالء خليفة

أعلنت القائمة بأعمال مساعد نائب مدير 
اجلامعة لشؤون هيئة التدريس والعالقات 
الثقافية بجامعة الكويت د.مشاعل احلملي 
أنه قد مت حتديث قائمة اجلامعات املعتمدة 
لالبتعاث. وأضافت احلملي أنه تقرر إضافة 
اجلامعات املعتمدة لالبتعاث والواردة من 

جميع الكليات في إعــالن البعثات للعام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومبا ال يتعارض مع 
اجلامعات املعتمدة لــدى اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان جودة التعليم، 
اخلاص بإعالن وظيفة معيد بعثة للحصول 
على درجة املاجستير والدكتوراه، واملقرر 
أن ينتهــي بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٣، متمنية 

د.مشاعل احلمليالتوفيق للجميع.

١١٥ مشاركًا في ورشة معهد دسمان 
«الكتابة العلمية واملنهجية الطبية»

حنان عبد املعبود

نظم معهد دسمان للسكري 
الذي أنشأته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، ورشــة عمل 
ملــدة يومني بعنوان «الكتابة 
العلمية واملنهجية الطبية»، 
حيث قدمها البروفيسور إيب 
فنجرهــت جــراح وأكادميي 
في مجــال الكتابة واملنهجية 
الطبية ورئيس حترير مجالت 

علمية في فرنسا.
وتطرق فنجرهت وناقش 
خــالل الورشــة موضوعات 
مختلفة منهــا طرق منهجية 
للكتابــة والنشــر، واملبادئ 
العامة ألساســيات احملتوى، 
واإلحصاء وتصميم الدراسة، 

من ١١٥ مشاركا من الباحثني 
واملختصــني، باإلضافــة إلى 
أكادمييــني وعلمــاء وأطباء 
من جامعــة الكويت ووزارة 
الصحة ومؤسسات أخرى في 

الكويت ومت منحهم شهادات 
معتمــدة من نظــام التعليم 

الطبي املستمر.
من جانبه، قال مدير عام 
معهد دسمان للسكري د.قيس 
الدويــري إن عقــد مثل هذه 
العلمية  الورش واألنشــطة 
ينبع من رســالة املعهد التي 
تتمثــل فــي مكافحــة مرض 
الســكري بالكويت من خالل 
األبحــاث املتقدمــة والوقاية 
املتكاملة والتدريب والتعليم، 
كمــا أنه يدمــج رؤية املعهد، 
والتــي تتمثل فــي أن يكون 
رائدا في مجال مرض السكري 
الشــرق األوســط  مبنطقــة 
وشــمال أفريقيا، وأن تكون 

له مكانة عاملية.

جانب من احلضور

النقدي واجلوانب  والتقييم 
اخلاصة بالكتابة في مجاالت 
اجلراحة والطب، باإلضافة إلى 
موضوعات أخرى ذات صلة.
وبلــغ عدد احلضور أكثر 

الوهيدة: خاطبنا «املواصالت» و«االتصاالت» و«الصحة» لبحث حجب اخلدمات الهاتفية داخل املدارس

ملشاهدة الڤيديو


