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الجامعــــة
والتطبيقي

يقيم مكتب نائب مدير اجلامعة للعلوم الطبية بجامعة 
الكويت وبالتعاون مع جمعية املهندسني الكويتية أسبوعا 
توعويا حتت عنوان »أسبوع معلوماتية التصوير الطبي« 
خالل الفترة من 9 الى 13 اجلاري، وذلك في متام الس���اعة 
ال� 9 صباح غد األحد 9 اجلاري على مسرح الشيخ عبداهلل 

اجلابر في احلرم اجلامعي مبنطقة الشويخ.

»أسبوع معلوماتية التصوير الطبي« 
في »العلوم الطبية« غدًا

وزيرة التربية التقت طلبتنا الدارسين في مصر:
ترميم مبنى اتحاد الطلبة واستئجار سكن جديد للطالبات

 القاهرة ـ هناء السيد 
التقت وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الت���ي تزور مصر حاليا في مقر 
االحت���اد الوطني لطلبة الكوي���ت فرع مصر أمس 
األول مع الطلبة الكويتيني الدارس���ني في مختلف 
اجلامعات املصرية لبحث املش���اكل والعقبات التي 
تواجههم وسبل تذليلها وحلها لتسهيل دراستهم، 
وفى بداية اللقاء أوضحت الوزيرة احلمود ان الهدف 
من زيارتها ملصر هو التباحث مع املس���ؤولني في 
مصر حول الكثير من القضايا التعليمية والتربوية 

التي تهم الكويت ومصر.
وقالت ان العالق���ات التعليمية والتربوية بني 
الكويت ومصر تاريخية وقدمية اذ تخرج منها أول 
أفواج اخلريجني اجلامعيني الكويتيني، واش���ارت 
الوزيرة احلمود الى ان هناك الكثير من املشاكل التي 

يعانيها الطلبة سواء في مصر أو الدول األخرى.
وأكدت ان املسؤولني في الكويت يدعمون الطلبة 
الكويتيني في كل مكان وال يبخلون عنهم بأي شيء 
في سبيل تسهيل حتصيلهم العلمي لكى يرجعوا 
الى وطنهم ليساهموا في بناء نهضته في مختلف 
املجاالت، من جهته أعرب رئيس الهيئة االدارية في 
االحتاد الوطني لطلب���ة الكويت فرع مصر ناصر 

العتيبي في بداية اللقاء عن ترحيبه وشكره للوزيرة 
احلمود حلضورها هذا اللقاء فى بيت الطلبة الكويتيني 

في مصر.
واستعرض العتيبي بعض املشاكل التي يواجهها 
الطلب���ة الكويتيون في مصر، وخالل اللقاء أعلنت 
الوزيرة احلمود انها أص���درت تعليماتها بترميم 

مبنى احتاد الطلبة في مصر.
وقام بعض الطلبة خالل اللقاء بطرح املش���اكل 
التي تواجههم خالل دراستهم في اجلامعات املصرية، 
ووعدت الوزيرة احلمود بحل املشاكل التي ميكن حلها 

عن طريق املكتب الثقافي في سفارتنا في مصر.
وعقب اللقاء قالت الوزيرة احلمود في تصريح 
للصحافيني ان اللقاء مع أبنائها الطلبة كان مثمرا، 
مشيرة إلى ان هؤالء الطلبة لهم تطلعات من وزارتهم 
في الكويت وعندهم بعض املش���اكل والهموم التي 
يحملونها و»قد تناقش���نا بها س���واء بالنسبة الى 
إعاناتهم أو بالنس���بة ملعادلة موادهم أو بالنسبة 
لظروفهم املعيش���ية«، وأعربت عن شكرها الحتاد 
الطلبة الكويتي فرع مص���ر الذي رتب لها فرصة 

االلتقاء بالطلبة.
وأعربت عن متنياتها للطلبة بالتوفيق والنجاح 
في دراستهم، وأوضحت ان مشاكل الطلبة هي واحدة 

سواء في مصر أو أي دولة أخرى.
وحول سكن الطالبات في القاهرة ذكرت الوزيرة 
احلم���ود ان هناك توجها الس���تئجار مبنى جديد 
للطالب���ات الكويتيات وهناك أيضا توجه لش���راء 
سكن للطالبات، وأكدت من جهة أخرى ان العالقات 
التعليمية مع مصر ممي���زة وهي امتداد للعالقات 

األخوية والسياسية املتميزة كذلك.
وأشارت الى ان أولى الدفعات التعليمية الكويتية 
تخرجت من مصر في اخلمسينيات من القرن املاضي، 
وحضر اللقاء القائم بأعمال س���فارتنا في القاهرة 
املستشار عمر الكندري ورئيس املكتب الثقافي في 

السفارة د.عوض العنزي.
كما حضره الوفد املرافق للوزيرة احلمود وهم 
الوكيل املساعد لشؤون البعثات والعالقات الثقافية 
في وزارة التعليم العالي راشد النويهض واملستشار 
ف���ي مكتب وزيرة التعلي���م العالي د.عايض املري 

واملراقبة في مكتب الوزيرة شيخة القمالس.
م���ن جانب آخر بحثت د.موضي احلمود مع كل 
من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي املصري 
د.هاني هالل ووزير التربية والتعليم د.احمد زكي 
بدر س���بل تعزيز العالقات التعليمية بني البلدين 

وذلك في اطار زيارتها احلالية الى مصر.

وأك���دت احلمود أهمية هذه اللقاءات في توطيد 
العالقات التعليمية بني البلدين واصفة املباحثات 
باالنطالقة املتميزة للعالقات الثقافية والعلمية بني 

املؤسسات التعليمية في الكويت ومصر.
وأوضحت انها تناول���ت مع الوزير هاني هالل 
العدي���د من املوضوع���ات والقضايا التي تعترض 
الطلبة الكويتيني الدارسني في اجلامعات واملعاهد 
املصري���ة ومنها توفير املقاعد الدراس���ية العلمية 
للطلبة الكويتيني الراغبني في اس���تكمال دراستهم 
اجلامعية في مصر بشكل متميز وعلى أعلى مستوى 

أكادميي.
وحول العقبات التي تعترض الطلبة الكويتيني 
ف���ي مصر قالت احلم���ود »ان أي عمل ال يخلو من 
بعض املالحظات لكن اجلميل أن يكون هناك اتفاق 
بني الطرف���ني على تخطي هذه املالحظات والتطلع 

الى عالقات مستقبلية متينة«.
وحول مباحثاتها مع وزي���ر التربية والتعليم 
د.أحمد زكي بدر أشادت احلمود بالتنسيق املستمر 
بني وزارتي التربية والتعليم العالي الكويتية ووزارة 
التربي���ة والتعليم مبصر في إط���ار احلرص على 
االستفادة من اخلبرات املصرية في مراحل التعليم 

األساسي.

ندعـم طلبتنـا في كل مـكان ولـن نبخل عليهم بأي شـيء في سـبيل تسـهيل تحصيلهـم العلمي

د.عوض العنزي ود.عايض املري في مقدمة احلضور

د.عبداهلل بهبهاني

د.موضي احلمود وناصر العتيبي واإلعالمي بركات الوقيان خالل الندوة

استقبل وفد جامعة مالطا في مركز العلوم الطبية

بهبهاني: االرتقاء بالخدمات الطبية
 وتبادل الخبرات بين الجامعات 

استقبل نائب مدير اجلامعة 
ملركز العل���وم الطبية د.عبداهلل 
بهبهاني وعمداء الكليات الطبية 
بجامعة الكويت، وفد جامعة مالطا 
وذلك للوقوف على كل السبل التي 
من شأنها تفعيل البروتوكول الذي 
مت التوقيع عليه بني جامعة الكويت 
وجامعة مالطا، وفي هذا الصدد قال 
د.بهبهاني ان اللقاء كان مثمرا في 
نقل اخلبرات الطبية بني جامعة 
مالط���ا الطبية وجامعة الكويت، 
خصوصا ان جامعة الكويت مقبلة 
على جملة من املشاريع التي تتعلق 

باجلانب االكادميي الطبي.
وب���ني د.بهبهان���ي ان تبادل 
اخلبرات بني اجلامعات املختلفة 
التخصصية بشكل  في املجاالت 
عام والطبية بشكل خاص له االثر 
االكبر في تطوير املفهوم الطبي 
الذي نس���عى الى االرتقاء به في 
جامعة الكويت بشكل عام ومركز 

العلوم الطبية بشكل خاص.
وأوض���ح د.بهبهاني ان مركز 
العلوم الطبية قدم كل امكانياتها 
املتاح���ة ف���ي خدم���ة االتفاقية 
املبرمة م���ع جامعة مالطا، حيث 
مت استعراض ذلك خالل االجتماع 
إليجاد الصيغ العملية والعلمية 
للتعاون بني اجلامعتني، ومت االتفاق 
على آليات سيتم االعالن عنها خالل 

الفترة املقبلة بهذا الشأن.
هذا وقد قام وفد جامعة مالطا 
بزيارة الكليات الطبية باجلامعة 
وهي كلية الط���ب وكلية العلوم 
الطبية املساعدة وكلية طب االسنان 
وكلي���ة الصيدلة، وذلك للتعرف 
على آخر ما توصلت اليه الكليات 
الطبية من املس���توى االكادميي 
واخلدمات الطالبية والطبية التي 

يتم تعليمها للطالب.
وكان���ت أولى الزيارات لكلية 
العلوم الطبية املساعدة من خالل 
زيارة مختب���ر العالج الطبيعي، 

حيث كان برفقة وفد جامعة مالطا 
عميد كلية العلوم الطبية املساعدة 
د.سعود العبيدي الذي استعرض 
كل جوانب الكلي���ة ومختبراتها 
املختلف���ة ونوعي���ة اخلدم���ات 
التي يت���م تقدميها  االكادميي���ة 
للطالب، وذلك في س���بيل تقدمي 

خدمات طبية مميزة للمجتمع.
الوف���د لزيارة  انتق���ل  كم���ا 
كلية الصيدلة م���ن خالل زيارة 
املختبرات الطبية اخلاصة بالكلية 
والوقوف عند آخر االجهزة العلمية 
املستخدمة في الكلية وكيف تساهم 
في االرتقاء باملستوى االكادميي 

للطالب.
بعد ذلك ذهب الوفد الى كلية 
الطب وقام بزيارة مختبر االعضاء 
الفسيولوجية واملشرحة وغيرها 
من املختبرات، واستمع الوفد الى 
شرح مفصل عن الكلية واملختبرات 

من قبل القائمني عليها.
كما زار الوفد املختبر املركزي 
للبحوث الطبية الذي ميثل عالمة 
مميزة في تطور جامعة الكويت، 
حيث كان في استقبال الوفد مدير 
املختبر د.فهد املال، واستمع الوفد 
الى ش���رح مفصل ع���ن املختبر 
التي يقدمها  العلمي���ة  واألهمية 

للمجتمع وللبحث العلمي.


