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 آالء خليفة
  اكد نائب الرئيس للشؤون االعالمية في االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اميركا 
احمـــد معرفي ان حادثة اطالق النار في مدينة شـــاندلر بالقرب من مدينة فينكس في 
والية اريزونا قد مرت بسالم ومن دون اي اصابات للطلبة الكويتيني، وان جميع الطلبة 
والطالبات الدارسني في والية اريزونا لم يتأثروا بهذه احلادثة، وذكر معرفي ان جلنة 
الطوارئ التابعة لالحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اميركا قامت بواجباتها في االتصال 

على الطلبة لالطمئنان عليهم والتأكد من عدم تأثرهم بهذه احلادثة البشعة. 

 اتحاد أميركا: طلبتنا في والية أريزونا بخير

 وفد اجلامعة خالل املؤمتر

 الجامعة مصنفة ضمن أفضل خمس جامعات شعبية في بريطانيا 

 وفد جامعة هال: تتيح نظام الدراسة بالساعات المعتمدة 
على فصلين دراسيين.. وتمنح مختلف الدرجات العلمية 

 آالء خليفة
  عقــــد وفــــد مــــن جامعــــة هال 
البريطانية يضم د.تريفور ميل ممثال 
لكلية التربية ود.تيم سكوت ممثال 
لكلية العلوم والهندســــة وأندريو 
هوملز ممثال ملركــــز التعليم داخل 
اجلامعة وبيريهان كازنس مديرة 
التسجيل الدولي في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط وحسني كامل مدير 
املركز الدولي العاملي مؤمترا صحافيا 
صباح امس لتعريف الطالب الراغبني 

في الدراسة باجلامعة.
  في البداية، قال حســــني كامل 
ان جامعــــة هال ضمــــن اجلامعات 
القرار  التي شــــملها  البريطانيــــة 
الــــوزاري رقــــم ٢٩٦ الصــــادر من 
وزارة التعليم العالي بالكويت في 
٢٠١٠/٦/١٣ للسماح للطالب الكويتيني 

بالتسجيل فيها.
  اما وفد اجلامعة فأكد ان جامعة 
هال تأسســــت عام ١٩٢٨ كفرع من 
جامعة لندن، ثم مت منحها املرسوم 
امللكي لتكون جامعة مستقلة بذاتها 
في شمال اجنلترا عام ١٩٥٠، وتعتبر 
اجلامعة من اجلامعات التقليدية في 
بريطانيا، موضحا ان اجلامعة تقع 
في مدينة هال بشمال شرق اجنلترا 

وهى ميناء حيوي معروف.
  وتبعــــد عــــن العاصمــــة لندن 
بحوالي ٣٢٢ كيلومترا أو ساعتني 
بالقطار واقرب مطار هو مطار مدينة 
همبرسايد الذي يعتبر املطار احمللي 

ملدينة هال.
  كمــــا لفت الى ان عــــدد الطالب 
باجلامعــــة ١٨٠٠٠ من بينهم ٢٠٠٠ 
طالب أجنبي تســــتقبلهم اجلامعة 
من اكثر من ١٠٠ دولة حول العالم 
وتتمتع جامعة هــــال بتقليد قوي 
يقدم تعليما نوعيا ومن خالل خبرة 
حياتية غنيــــة لطالب من مختلف 
أنحاء العالم، فهي مصنفة من بني 
افضل ٢٠ جامعة في اململكة املتحدة 
عن نوعيــــة التعليم ومت تصنيفها 
من بني افضل ٥ جامعات شــــعبية 

في عام ٢٠٠٥.
العديــــد مــــن    ومت تصنيــــف 
التخصصات مبرتبة ممتاز من قبل 

حصل عليها الطالب خالل العامني 
األخيرين في مرحلة البكالوريوس، 
الفتني الى انه يوجد باجلامعة معهد 
لغات إلعداد الطالب لغويا في اللغة 
االجنليزية ولذا يفضل املعهد التحاق 
الطالب بعد حصوله معدل ال يقل عن 
IELTS ٤٫٥ لضمان تطوير الطالب 
لغويا في خالل عام واحد فقط حتى 
يصل إلى مستوى ٦ IELTS وهو احلد 
االدنى املطلوب في غالبية البرامج 

الدراسية باجلامعة.
  ثم حتدث الوفد عن املستندات 
املطلوبــــة من الطالــــب عند التقدم 

للجامعة وهي:
  ـ بالنسبة لطالب الثانوية عليهم 
إحضار صورة الشــــهادة الثانوية 
باللغة اإلجنليزية + صورة جواز 

السفر.
  ـ وبالنسبة لطالب الدبلوم فعليهم 
إحضار (كشف عالمات الدبلوم + 
ملن يهمه األمر + الثانوية) باللغة 
اإلجنليزية + صورة جواز السفر.

  ـ امــــا عن الطــــالب الذين أنهوا 
دراســــتهم اجلامعية ويرغبون في 
دراسة املاجستير فعليهم إحضار 
كشف عالمات الشهادة اجلامعية + 
ملن يهمه األمر باللغة اإلجنليزية + 

صورة جواز السفر.
  ـ وبالنســــبة للحاصلــــني على 
املاجستير ويرغبون في احلصول 
درجة الدكتــــوراه، فعليهم إحضار 
شهادة املاجستير باللغة اإلجنليزية 
+ صورة جواز السفر، وألي استفسار 
طوال العام الدراسي يرجى االتصال 

على ٦٦٨٢٦٦٦٠ ـ ٩٩٨٦٤٩٨١.
  وعن التســــهيالت التي تقدمها 
اجلامعــــة لطالبها، قــــال الوفد ان 
حرم اجلامعة يفتح في موقع واحد 
ما يخلق حســــا مجتمعيا متكامال 
بني طالبها، وهي مكان آمن للعيش 
والدراســــة ويحيط بها العديد من 
املســــاكن الطالبيــــة اجلامعية في 
الشوارع احملاذية، والسكن متوافر 
جلميع الطالب طوال فترة دراستهم 
وقد يكون السكن تابعا للجامعة أو 
سكنا مرخصا به من القطاع اخلاص 

ويخضع إلشراف اجلامعة. 

وكالة ضمان اجلــــودة البريطانية 
كمــــا تعتبر اجلامعة من اجلامعات 
اخلمس األول فــــي اململكة املتحدة 
من ناحية إعداد خريجيها باملهارات 
األساسية واحليوية لسوق العمل 
الدولي، لذا يسهل عليهم احلصول 
على وظائف في شــــركات مرموقة 

بعد تخرجهم.
  وتقدم اجلامعة برامج عديدة في 
شهادات البكالوريوس واملاجستير 
إلى وجود  والدكتوراه باإلضافــــة 
تسهيالت لطلبة التبادل العلمي، كما 
يتم تعليم اللغة االجنليزية في معهد 
اللغة وكذلك يوجد برنامج فصلي 
يتضمن دراســــة اللغة االجنليزية 
لالغــــراض االكادمييــــة واالغراض 

االخرى.
انــــه توجد  الى  الوفد    واشــــار 
باجلامعــــة تخصصــــات عديــــدة 
ومنها العلــــوم الصيدالنية وكلية 
التمريــــض والعلــــوم الصحيــــة 
والهندســــة االلكترونية والهندسة 
الطبية والهندسة امليكانيكية وكذلك 
كليات الدراســــات البيئية التابعة 
لقسم اجلغرافيا والكيمياء بفروعها 
مبا فيها تكنولوجيا النانو، كما توجد 
تخصصات عديدة في كليات االدارة 
واالقتصاد بشــــتى االفرع، وكذلك 

كليات احلقوق واللغات االجنبية 
والفنون املســــرحية واملوســــيقية 
وعلــــوم التقنية، كما متتاز جامعة 
هال ايضا بوجود كلية معروفة في 
تخصص التربية والتعليم، مؤكدا ان 
اغلب التخصصات املذكورة معترف 
بها من قبــــل وزارة التعليم العالي 
بالكويت كاالدارة واللغات وكليات 

احلقوق وغيرها.
الى ان اجلامعة تتيح    واشــــار 
فرصة الدراسة على مدى ٤ سنوات 
خلريجي الثانوية من التخصصات 
العلمية بشرط حصولهم على معدل 
مرتفع واملستوى اللغوي املطلوب 
(IELTS ٥٫٥)، حيــــث تعد الســــنة 
االولى من الدراسة مرحلة متهيدية 
لعبور الفجوة بني املرحلة الثانوية 
التقليدي  البكالوريوس  ودراســــة 
باجلامعات االجنليزية والذي ميتد 

الى ٣ سنوات.
القبول    وبالنســــبة لشــــروط 
باجلامعة لكليات الدراسات االنسانية 
واالدارية والتربية وما مياثلها من 
التخصصات النظرية، اكد الوفد ان 
اجلامعة تقبــــل الطالب احلاصلني 
علــــى الثانوية مــــن التخصصات 
النظرية املناســــبة مع تركيز اكثر 
على قدرة الطالب اللغوية في حالة 

رغبته في االلتحاق بكليات اآلداب 
واحلقوق، حيث يتحتم على الطالب 
احلصول على معدالت عالية في اللغة 
االجنليزية (IELTS ٦٫٠)، موضحني 
ان الدراسة في جامعة هال تنقسم 
إلى فصلني دراسيني من سبتمبر الى 
الوحدات  يونيو، ويستخدم نظام 
لتقييم الطالب ويتحتم على الطالب 
اجتياز عدد ١٢٠ وحدة دراسية لكل 
سنة من سنوات مراحل التخصص في 
البكالوريوس. وذلك بخالف السنة 
التأهيلية، ولكي يحصل الطالب على 
شــــهادة البكالوريوس يجب عليه 

اجتياز ٣٦٠ وحدة دراسية.
  اما بالنسبة لدراسة املاجستير، 
فتنقسم السنة الدراسية الى ثالث 
فترات من سبتمبر إلى يناير (مواد 
دراســــية)، ومن فبرايــــر إلى مايو 
(مواد دراســــية)، ومن يونيو إلى 
ســــبتمبر (مادة بحث املاجستير)، 
حيث يتحتم على الطالب احلصول 
على ٦٠ وحدة دراســــية لكل فترة 
من فترات الدراسة وللحصول على 
شهادة املاجستير يجب عليه اجتياز 

١٨٠ وحدة دراسية.
  وافاد بأنه مت احتساب التقدير 
البكالوريــــوس  العــــام ملســــتوى 
باحتســــاب متوسط الدرجات التي 

 معروف: ٣٪ نسبة اإلصابة بأمراض
  تكسر الدم الوراثية في «الخليج»

 «الطب» نظمت مؤتمراً حول أمراض اضطرابات الهيموجلوبين 

 د.عبدالرزاق النفيسي مستقبال السفير البوسني

 الوفد خالل الزيارة 

 آالءخليفة
  نظمت كلية الطب بجامعة الكويت مؤمترا صحافيا 
حول املؤمتر الدولي ألمراض اضطرابات الهيموجلوبني 
الذي سيقام حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير، 

خالل الفترة من ٥ الى ٧ فبراير ٢٠١١.
  وقالت أستاذ قسم األمراض السريرية د.رجاء 
معروف ان امراض تكسر الدم الوراثية تعتبر من 
األمراض الشائعة في منطقة اخلليج العربي، خاصة 
أمراض اضطرابـــات الهيموجلوبني، حيث يعاني 
منها ومـــن مضاعفاتها أعداد كبيرة من املرضى». 
وقالت إن نســـبة اإلصابة باملعرض على مستوى 
دول اخلليج تبلغ ٣٪ وال توجد نســـبة واضحة 
للمرض في الكويت. وأكدت د.معروف ان كلية الطب 
حرصت على تسليط الضوء على أحدث ما توصل 
إليه البحث العلمي في مجال تشخيص وعالج تلك 
األمراض ومناقشة وعرض آخر املستجدات في مجال 
الوقاية والعالج، مشـــيرة الى ان اللجنة املنظمة 
للمؤمتر جنحت في استضافة نخبة من االساتذة 
املتخصصني واملميزين عامليا في التعامل مع هذه 
األمـــراض وذلك من الواليات املتحـــدة األميركية 
وبعض الدول العربية واآلسيوية والعربية إضافة 

إلى أطباء أكادمييني محليني.
  وأوضحت ان املؤمتر يعقد على مدى ثالثة ايام، 
وستتم مناقشة العديد من املوضوعات املتعلقة بأحدث 
املستجدات لطرق تشخيص وعالج أمراض تكسر 
الدم الوراثية الناجتة عن اضطرابات الهيموجلوبني، 

وذلك ضمن القاء محاضرات واقامة ورش عمل.
  كما اشــــارت الى ان هذا املؤمتــــر يعتبر فرصة 
علميــــة مهمة لكل االطباء املهتمــــني بتلك األمراض 

لعرض خبراتهم ودراساتهم البحثية في مجال فهم 
وأسباب االصابة بتلك األمراض وفي مجال تشخيصها 

وعالجها.
  وقال د.معروف: إنه «سيتم التركيز في اليومني 
األول والثاني من املؤمتر على مرض فقر الدم املنجلي، 
حيث سيناقش احملاضرون نتائج البحوث اخلاصة 
بدراسة املرض من الناحية اجلينية وعالقتها بشدة 
أعراضه ومضاعفاته، اضافة إلى مناقشة مستجدات 
تشخيص وعالج املضاعفات احلادة واملزمنة للمرض، 
واملشاكل النفسية املصاحبة لإلصابة بتلك األمراض. 
كما ستتم مناقشة مستجدات عالج مضاعفات امراض 
فقر دم البحر املتوسط (الثالسيميا). وسيتم كذلك 
فيه إقامة ورشــــة عمل خاصة بالتشخيص اجليني 

ألمراض اضطرابات الهيموجلوبني».
  أما اليوم الثالث فستتم فيه مناقشة املستجدات 
احلديثة اخلاصة بالكشف املبكر عن االصابة بتلك 
األمــــراض ومبا هو متوافر حديثا من معلومات عن 
احتماالت الشفاء من تلك االمراض بواسطة زراعة 
خاليا نخاع العظم اجلذعية، وفي ختام املؤمتر ستتم 
صياغة التوصيات اخلاصة بتطبيق أحدث التقنيات 
لتشخيص أمراض اضطرابات الهيموجلوبني، وتوفير 

أحدث سبل عالجها.
  بدورها اوضحت استشــــاري أمــــراض الدم في 
مستشــــفى مبارك وعضو اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.حنان الــــوزان: ان عدد حاالت املصابني بفقر الدم 
في مستشفى مبارك ما بني ١٥٠ و٢٠٠ حالة واملؤمتر 
سيســــتضيف ١٥ طبيبا من أميركا ولندن وفرنسا 
ودول اخلليــــج العربي والصني، ويخضع لبرنامج 

التعليم الطبي املستمر ١٨ نقطة. 

 النفيسي: تعزيز التعاون العلمي مع البوسنة

 الطبطبائي: تعزيز التعاون بين «الطاقة» والكليات البريطانية 

 محمد هالل الخالدي
  قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيسي بزيارة لقطاع اخلدمات االكادميية املساندة التابع للهيئة، 
حيث استقبله نائب املدير العام للخدمات االكادميية املساندة د.عبداهللا 
الكندري وعمداء القطاع والذين قدموا عرضا الختصاصاتهم وأفكارهم 

وخططهم املستقبلية.
  تطرق احلضور ألهم املشاكل واملعوقات التي يعاني منها القطاع مثل 
عدم وجود ميزانية كافية، خاصة ان القطاع يعتبر من أهم القطاعات 
التي تساند العملية التعليمية، وفي نهاية الزيارة وعد املدير العام 

بتقدمي احللول وتذليل العقبات ودراسة مشكالت القطاع.
  من جانبه، شـــكر د.عبداهللا الكندري املدير العام على حضوره 

واهتمامه بالقطاع وعلى سعة صدره، متمنيا التوفيق للجميع.
  الى ذلك، استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي سفير جمهورية البوسنة لدى الكويت السفير 

ياسني رواشدة، وذلك مبكتبه بديوان عام الهيئة بالعديلية.
  ومت خالل اللقاء تبـــادل احلديث حول عدد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك، وإمكانية فتح قنوات جديدة للتعاون والتواصل 
بني البلدين في مجال التعليم والتدريب، كما قدم د.النفيسي شرحا 
لكليـــات ومعاهد الهيئة وما تقدمه مـــن مخرجات تخدم احتياجات 

سوق العمل. 

 زار وفد من املعهــــد العالي للطاقة التابع 
للهيئة العامــــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
كليتــــي جوينت ومببروكشــــاير في «ويلز» 
باململكــــة املتحــــدة لالطالع على املســــتوى 
االكادميي والفني والتقني والتدريبي فيهما. 
وشهدت الزيارة لقاءات للوفد مع العديد من 
مسؤولي الكليتني وجولة في اقسامهما العلمية 
لتخصصات الهندسة امليكانيكية والكهربائية 

وااللكترونية ومختبراتهما وورشهما.
  وقّدم مدير معهد الطاقة م.جالل الطبطبائي 
اثناء الزيارة عرضا عن واقع املعهد في الكويت 
ورؤيته ورسالته وأهدافه وتطلعه ألن يكون 
أفضل معهد في البالد متناوال ايضا ما يبذله 
املعهد من جهود حثيثة لتعزيز التواصل مع 

الكليات واملعاهد املماثلة.
  وقال م.الطبطبائي ان الدوافع واألســــس 
التي قامــــت ادارة الهيئة باملبادرة اليها لعقد 
توأمة بني كلياتهــــا ومعاهدها بنظيراتها في 
دول متقدمة غايتها التعاون في مجال التطوير 
االكادميي وتبادل اخلبرات بني أعضاء هيئتي 

التدريس والتدريــــب والتطوير املهني ورفع 
مســــتوى العملية التعليمية والتركيز على 
رفع الكفاءات املهنية العضاء هيئتي التدريب 

والتدريس واملوظفني.
  واشاد باالمكانيات املتميزة املوجودة لدى 
الكليتني، السيما املختبرات والورش، موجها 
الشــــكر واالمتنان الى املسؤولني فيهما على 
جهودهم وحســــن استقبالهم للوفد الكويتي 
وايضا الى املجلس الثقافــــي البريطاني في 
الكويت. وتأتي هذه الزيارة تنفيذا ملشــــروع 
التوأمة بني املعهد العالي للطاقة وبعض الكليات 
البريطانيــــة حتت اشــــراف املجلس الثقافي 
البريطاني في الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريب. ومت اثناء هذه الزيارة 
االتفاق على الصيغة النهائية لبنود التوأمة 
التي تعــــود بالفائدة على املتدربني واملدربني 
والعملية االدارية. يذكر أن وفد معهد الطاقة 
ضم فضال عن م.الطبطبائي مســــاعد املدير 
م.عمر احلمدان واملدير االداري واملالي فوزي 

العميري وم.خالد الرشيد ويحيى العلي. 

 زار «الخدمات األكاديمية المساندة» في «الهيئة»

 وفد من معهد الطاقة زار كليتين في«ويلز»

 محمد الصباح يرعى جائزة الخريج المتميز
  بالملتقى الرابع لخريجي الهندسة ١٦ الجاري

 يقام في السادسة من مساء األحد  

 أكد أن السفير الشيباني وضع جميع اإلمكانيات لعملية اإلجالء 

 األثري: بذل كل الجهود إلجالء طلبتنا
  من «برزبن» في استراليا المهددة بالفيضانات

 كواالملبـــور ـ كونـــا: أكـــد 
املستشـــار ورئيـــس املكتب 
الثقافي في أســـتراليا د.احمد 
االثري امس ان ســـفارتنا في 
اســـتراليا تبـــذل كل اجلهود 
املمكنة الجالء الطلبة الكويتيني 
من مدينة «برزبن» االسترالية 

املهددة بالفيضانات.
  وأوضح االثري في اتصال 
انه نظرا  هاتفي مع «كونـــا» 
لتوجه الفيضانات الى مدينة 
«برزبن» في والية «كوينزالند» 
االســـترالية فقد قـــام املكتب 
الثقافي بتشكيل جلنة ملتابعة 

احوال الطلبة في املدينة برئاسة د.عمار احلسيني 
وبإشـــراف مباشر من سفيرنا في كانبيرا خالد 

الشيباني.
  وأكـــد ان الســـفير الشـــيباني وضع جميع 

امكانيات السفارة للتعامل مع 
عملية اجالء الطلبة الدارسني 
في تلك املنطقة والذين يصل 
عددهم الى ٢٠ طالبا مع أسرهم 
«وقد بدأت عملية االجالء الى 

مناطق آمنة».
  وطمأن األثري أهالي الطلبة 
الكويتيني الدارسني في استراليا، 
الطلبة بخير  مؤكدا ان جميع 

ولم يصابوا بأي سوء.
  وأشار الى انه على تواصل 
مباشر ودائم مع جميع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في استراليا 

لالطمئنان عليهم.
  وذكر االثري ان مياه الفيضانات غمرت مساحات 
شاسعة من املناطق احليوية في والية «كوينزالند» 
وأحلقت خسائر مادية جسيمة ما اضطر اآلالف من 

املواطنني االستراليني الى النزوح عن ديارهم. 

 أعلــــن العميــــد املســــاعد 
للتخطيــــط والتطوير املهني 
بكلية الهندسة والبترول في 
جامعة الكويت د.آدم املال أن 
جائزة اخلريــــج املتميز هي 
جائزة ستقدم ضمن انشطة 
امللتقــــى الرابــــع للخريجني، 
الذي يقيمــــه مركز التدريب 
الهندســــي واخلريجني حتت 
رعاية نائــــب رئيس مجلس 
الــــوزراء ووزيــــر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح وذلك 
في الساعة السادسة من مساء 
يوم االحد ١٦ اجلاري بفنـــدق 

النخيــل.
  وستمنح خلريجي كلية الهندسة والبترول 
من أصحاب الفكر الهندسي املتميز الذين لديهم 
القدرة على االبتكار واإلبداع بفضل اهللا سبحانه 
وتعالى وأساتذتهم الذين بذلوا ما في وسعهم 

للوصول بهــــم إلى حتصيل 
علمي مميز.

  وقال املال إن هذه اجلائزة 
هي اعتراف من كلية الهندسة 
والبترول باملجهود الكبير الذي 
بذله خريجوهــــا املتميزون 
البعض منهم  والذين تقلــــد 
مناصــــب عالية فــــي الدولة 
الكثيــــرون منهم  وأصبــــح 
وزراء وأعضـــاء في مجلــس 

األمــة.
  مؤكدا حرص الكلية ودعمها 
الكبير إلقامة هذا امللتقى والذي 
يعتبر «خطــــوة حضارية» 
النه يرقى بطموحات شبابنا اخلريجني نحو 
مستقبل أفضل لرفع املستوى العلمي واألكادميي، 
ومشيدا بدور املهندسني املميز ومشاركتهم في 
خطة التنمية في الدولــــة من خالل مواقعهم 

املختلفة. 

 د.أحمد األثري

 د.آدم املال

 (قاسم باشا) د.رجاء معروف ود.حنان الوزان ود.مها بورسلي خالل املؤمتر الصحافي


