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مدير »التطبيقي«: 
الوالء للكويت 

وقيادتها والتسلح 
بالعلم ملواجهة 

التحديات 
احلضارية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ومرزوق الغامن وجاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا احلضور لدى وصوله الى احلفل 

األثري: تدشني أكبر نظام محاكاة بحري وجوي في املجمع التكنولوجي قريباً وتنظيم املؤمتر العاملي األول »هيدينغ غلوبال« عام 2016

صاحب السمو األمير رعى حفل تكرمي املتفوقني من خريجي »التطبيقي«

الكويت التي تأبى دائما اال ان 
تكون في صدارة الركب. 

 حفظ اهلل الكويت وابقاها 
دار عز واستقرار وحفظ اهلل 
صاحب السمو األمير ذخرا وامنا 
لوطننا العزيز، والشكر لسمو 
ولي العهد على تشريفه لنا. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته«.

ثم ألقى مدي����ر عام الهيئة 
التطبيقي  العام����ة للتعلي����م 
والتدري����ب د.احم����د االثري 
املناسبة فيما يلي  كلمة بهذه 

نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل الذي كرم العلم 
والعلماء ورفع منزلتهم عند 
اهل االرض والسماء، والصالة 
والس����الم على معلم البشرية 
جمعاء س����يدنا محم����د وآله 

وصحبه األوفياء 
 صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.. 
العهد الشيخ  س����مو ولي 

نواف األحمد.. 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.. 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك..
 الشيوخ املوقرين، الوزراء 

احملترمني.. 
وزير التربية ووزير التعليم 

العالي د.بدر العيسى..
 أصحاب السعادة السفراء، 

احلضور الكرمي.. 
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.. 
نرحب بك����م جميعا، وقد 
امتزجت مش����اعرنا باالعتزاز 

والفخر والتهنئة 
أم����ا مبعث االعت����زاز فهو 
تشريف صاحب السمو األمير 
حلف����ل تك����رمي املتفوقني من 
خريجي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فهو وسام 
شرف على صدور أبناء الهيئة 
جميعا، والفخر لنا ابناء الكويت 
مبقام صاحب الس����مو األمير 
»قائد العمل اإلنس����اني« الذي 
القريب،  البعيد قب����ل  يعرفه 
فس����موه يتقن لغة اإلنسانية 
بغض النظر ع����ن اجلنس أو 
الل����ون أو الع����رق أو الدين، 

ان »التطبيق����ي« بكاف����ة 
الى مقام  منتس����بيها لتتقدم 
سموكم الكرمي باسمى معاني 
الشكر واالمتنان ملا تولونها من 
اهتمام ورعاية وحرص على 
ادائها ودفع مسيرتها  تطوير 
املزي����د من اجنازها  الى  قدما 
لرسالتها الوطنية على النحو 
املأم����ول الذي يع����ود باخلير 
على املجتم����ع كله من خطط 
التنمية املستدامة التي ترتكز 
البشرية املؤهلة  الثروة  على 
لتحقيق اخلطط الطموحة من 

اجنازات الوطن. 
وليسمح سموكم الكرمي لي 
بان اهنئ اخلريجني واخلريجات 
بنجاحه����م في حتقي����ق هذا 
االجناز الذي أهلهم لشرف هذا 
التكرمي والتهنئة للكويت كلها 
بانضمام كوكبة وطنية مدربة 
اخرى الى س����وق العمل، وان 
اوصي اخلريجني واخلريجات 
بأال يعتبروا هذه املرحلة من 
االجن����از نهاية املطاف بل هي 
البداية احلقيقية لسلسلة قادمة 
من املثابرات واجلهود اخلالقة 
التي ننتظرها منهم وهم اهل 
لها وقادرون عليها فهم احفاد 
الجداد عظام كانوا مثال اعلى 
للمثاب����رة والعطاء وهم ابناء 

رسالتهما بشكل متميز، وفي ظل 
تزايد اعداد اخلريجني سنويا 
ونظرا للكثاف����ة الطالبية في 
الهيئة والتي بلغ عددها اكثر 
من 50 الف طالب وطالبة توجب 
علينا ايجاد مؤسسات تعليمية 
جديدة مستقلة تستوعب اعداد 
اخلريجني في السنوات القادمة 
منفصلة عن الهيئة لتكون نقلة 

نوعية للتعليم بالكويت. 
ومن ه����ذا املنطل����ق نرى 
ضرورة استقاللية جامعة جابر 
حتى يتسنى بناؤها على مناهج 
متط����ورة تتالئم م����ع اخلطة 
التعليمية التي وضعتها وزارة 
التربية مع البنك الدولي لتواكب 
وتنافس املؤسسات التعليمية 

العاملية املناظرة. 
 وكذلك ال نغفل اهمية دور 
املؤسسات وش����ركات القطاع 
اخلاص، الشريك الرئيسي في 
التنمي����ة املجتمعية وتطوير 
التعليم وذلك من خالل ايجاد 
شراكات استراتيجية بني القطاع 
التعليمي والقط����اع اخلاص 
يش����ارك ويس����اهم في خلق 
الكوادر املناسبة لسوق العمل 
مبا يعود بالنفع على الكويت 

في شتى مجاالت االنتاج.
صاحب السمو األمير..

اج����ل احلصول عل����ى فرصة 
للدراسة به، وأمام هذا التنافس 
واالقب����ال الرائع من ش����بابنا 
التطبيقي  لاللتحاق بالتعليم 
والتدري����ب، فانن����ا مطالبون 
حكومة ومؤسسات وافراد ان 
نتعاون من اجل دعمه وتطويره 
والنهوض به لنزيد من رغبة 
ابنائنا لالنخراط فيه خاصة 
بعد ادراك الشباب بان االيدي 
العامل����ة الوطنية املدربة هي 
املخرج الوحيد من كل االزمات 
سواء كانت مالية او اجتماعية، 
فبالعل����م تتحق����ق الغاي����ات 
ونقه����ر التحدي����ات ونحصد 

الطموحات. 
التعليم  والمياننا باهمية 
التطبيقي من جهة وضرورة 
التدريب من جهة اخرى فيجب 
فصلهم عن بعضهم البعض في 
القادمة حتى يتسنى  املرحلة 
لكالهما القيام بدوره املنشود 
والتميز ف����ي االداء من خالل 
خطط منفصلة لتطوير املناهج 
واس����لوب التعليم والتدريب 
ليتواكب مع متطلبات س����وق 
العمل مع تفعيل القوانني وسن 
اجلديد منها ملنحهم االستقاللية 
في قراراتهما االدارية والتعليمية 
واملالية حتى يتمكنا من تأدية 

في نفوس ابنائها، ادراكا منها 
ان الشباب املؤهل واملدرب هو 
ركي����زة التق����دم والنمو، وقد 
الكلية الصناعية  شكل انشاء 
في العام الدراسي 1955/1956 
اللبنة األول����ى لهذا النوع من 
التعليم، وبفضل حرص صاحب 
السمو األمير، وادراكا من سموه 
بان التعلي����م بجميع مراحله 
هو حجر األساس في تكوين 
وبناء االنسان املعاصر والداعم 
الرئيس����ي لنهضة االقتصاد 
الكويتي وخي����ر معني خلطة 
تنموية طموحة متكن الكويت 
من مواكبة النهضة االقتصادية 
الكبرى التي مير بها العالم، فقد 
الكويت خطوات ثابتة  خطت 
لتحقيق الرغبة السامية بتنفيذ 
خطة امنائية شاملة تهدف الى 
حتقيق الرؤية املنشودة للعام 
2035 لتحويل الكويت الى مركز 
مالي وعاملي تنفيذا لتوجيهات 

سموه. 
الدولة  وبفض����ل اهتم����ام 
بالتعليم التطبيقي والتدريب 
وحتدي����ث وتنوي����ع برامجه 
التي مكنته من خدمة قطاعات 
املجتمع املختلفة فقد تغيرت 
نظرة املجتمع له حتى بلغت 
درجة التنافس بني االبناء من 

من صاحب السمو األمير. 
وحفل اليوم امنا يأتي امتدادا 
لتكرمي دولي لصاحب السمو 
األمير »قائدا للعمل اإلنساني« 
تقديرا ملسيرة سموه احلافلة 
بالعطاء والعمل اإلنساني والذي 
يعد بحق تكرميا ألبناء الكويت 
جميعا وملس����يرة اخلير التي 
امتدت عبر عق����ود من الزمن 
من أرض الكويت، مركز العمل 

اإلنساني. 
صاحب السمو األمير..

ان ش����رف تكرمي سموكم 
للخريج����ني من أبن����اء الهيئة 
يحفز هممهم ويصقل عزائمهم 
ويكرس ف����ي أعماق وجدانهم 
الدالالت العظيمة البعاد الرعاية 
الوطن  التي يسبغها  الشاملة 
من كاف����ة قيادييه على ابنائه 
في مختلف مراح����ل حياتهم 
وما يستوجبه ذلك من تبعات 
وطنية ومسؤوليات مجتمعية 
جتعل العط����اء الصادق دينا 
مستحقا والعمل الدائم واملثابرة 
املتواصل����ة فريض����ة واجبة 

عليهم. 
احلفل الكرمي..

منذ مطل����ع القرن املاضي 
والكويت تس����عى جاهدة الى 
ترسيخ مفهوم التعليم والتدريب 

ثامر السليم

حتت رعاية وحضور صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، اقيم صباح أمس حفل 
تك����رمي املتفوقني من خريجي 
العامة  الهيئة  كليات ومعاهد 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
للع����ام 2014/2013، وذلك على 
مسرح كلية التربية األساسية 

مبنطقة العارضية. 
 ووص����ل موك����ب صاحب 
السمو األمير الى مكان احلفل 
حيث اس����تقبل ب����كل حفاوة 
وترحيب من قبل وزير التربية 
ووزير التعليم العالي رئيس 
العامة  الهيئ����ة  إدارة  مجلس 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.ب����در العيس����ى ومدير عام 
»التطبيق����ي« د.أحمد األثري 

وأعضاء هيئة التدريس.
وشهد احلفل س����مو ولي 
العهد الش����يخ ن����واف األحمد 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ورئي����س مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
وسمو الش����يخ ناصر احملمد 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
املب����ارك والنائب األول  جابر 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب وزير ش����ؤون الديوان 
األميري الش����يخ علي اجلراح 
وكبار املسؤولني بالدولة وجمع 
غفي����ر من اهال����ي اخلريجني 

واملواطنني. 
وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
ثم تالوة آيات من القران الكرمي، 
بعد ذلك مت عرض فيلم وثائقي 
عن إجنازات الهيئة. وقد ألقى 
العيس����ى كلم����ة بهذه  د.بدر 

املناسبة فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
احلمد هلل والصالة والس����الم 
على نبي الرحمة املهداة محمد 

ابن عبداهلل 
 صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد 
سمو الشيخ نواف األحمد 
 رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك 
وال����وزراء  الش����يوخ   

احملترمني 
مدي����ر عام الهيئ����ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 

د.احمد االثري
االخ�����������وة  الس����فراء، 

احلضور 
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته 
 على طريق البناء والتنمية 
نلتقي دوم����ا بقوافل من أبناء 
الكويت وقد تنوعت مهاراتهم 
وتعددت قدراتهم، واليوم تكرم 
»التطبيق����ي« نخبة من خيرة 
ش����بابها املتميزي����ن في كافة 
التخصصات في احلفل السنوي 
لتكرمي اخلريجني برعاية كرمية 

د.بدر العيسى مرحبا بصاحب السمو األميرصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد ومرزوق الغامن ود.بدر العيسى ود.احمد االثري يقطعون كيكة االحتفال 

طالبة تلقي كلمتها صاحب السمو مكرما أحد اخلريجني العسكرينيد.رشا الصباح مصافحة د.أحمد االثري 

سمو األمير مكرما خريجة

وسموه مكرما خريجة أخرى صاحب السمو مصافحا أحد اخلريجني
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بالعلم تتحقق الغايات 
ونقهر التحديات 

ونحصد الطموحات 

أكثر من 50 ألف 
طالب وطالبة 

ملتحقون بالهيئة

يجب أن تتعاون 
املؤسسات واألفراد 

لدعم وتطوير التعليم 
التطبيقي والنهوض به 
لتزيد من رغبة أبنائها 

في االنخراط فيه

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود.بدر العيسى ود.أحمد األثري يتوسطون أعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي خالل احلفل 

ضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب ليتسنى لكل من القطاعني القيام بدوره املنشود.. والشباب املؤهل واملدرب هو ركيزة التقدم والنمو

العيسى: القطاع اخلاص شريك رئيسي في التنمية وتطوير التعليم

التاس����ع ونحتفل معه  للعام 
باعياد الكويت الوطنية. 

نع����م انه يوم س����يظل في 
الذاكرة النه متوج بتكرمي الوالد 
وحس القائد الذي سجل اسمه 
بأح����رف من نور ف����ي تاريخ 
العطاء والعمل اإلنساني باياد 
بيض����اء متتد في كل مكان من 
بقاع العالم ونحن ابناء الكويت 
تبلغ سعادتنا مداها بهذا التقدير 
الدولي املشرف ألميرنا املفدى 
العطاء مركزا للعمل  ولكويت 

اإلنساني. 
احلفل الكرمي 

ها ه����ي نفح����ات العلم قد 
جتلت وموكب احلياة قد سار 
بنا مس����رعا عب����ر خيوط هذا 
العطاء  الصباح لنبدأ مشوار 

لكويت املستقبل 
الي����وم وعد بأن  فاليوم.. 
ب����كل ما منل����ك فداء  نضحي 

للكويت 
وغ����دا.. غدا.. ام����ر منك يا 

وطن 
نس����تنفر فيه الهمم ونقدم 
من سواعدنا الفتية ما يساهم 

في البناء والتنمية 
نعم، ان حب الوطن شعور 
فطري مينحنا األمان بني أهلنا 
واملسؤولية جتاه وطننا قبل 
حقنا في ان ننعم بخيراته هو 
احساسنا بالسعادة لكل ما مينح 
كويتنا خط����وات جديدة على 

طريق العزة والكرامة. 
بالنياب����ة ع����ن زمالئ����ي 
اخلريجي�������ن  وزميالت������ي 
أتق����دم بخالص  واخلريجات 
الشكر والتقدير للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
التي استطاعت ان تترجم اهتمام 
لنا  بابنائها مبا وفرته  الدولة 
من مناخ دراس����ي اهلنا لهذه 

املنزلة. 
وخالص الشكر والعرفان 
باجلميل لكل من علمنا حرفا او 
حرفة ووعد ان نستكمل مشوار 
التعليم  العطاء في مج����االت 

والتدريب. 
اآلباء واألمهات،  ايها  ولكم 
يا من فاق حنانكم التصورات 
ومألمت قلوبنا باملسرات جزاكم 

اهلل عنا احسن اجلزاء. 
واهلل نسأل ان يحفظ أميرنا 
راعي نهضتنا صاحب السمو 
األمي����ر ذخرا وامن����ا لكويتنا 
احلبيبة، وان يدمي عليه موفور 
الصحة والعافية ويسدد على 

طريق اخلير خطاه. 
كما نتوجه بالشكر والتقدير 
لسمو ولي العهد على تشريفه 
لن����ا، ونش����كركم جميعا على 

تفضلكم باحلضور. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته. 
 بعده����ا، تفض����ل صاحب 
السمو األمير بتوزيع الشهادات 
عل����ى املتفوقني من اخلريجني 
وفي نهاية احلفل مت تقدمي هدية 
تذكارية لسموه بهذه املناسبة، 
ثم غادر سموه رعاه اهلل مكان 
احلفل مبثل ما استقبل به من 

حفاوة وتقدير.

املتفوقني فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

واحلمدهلل الذي تواضع كل 
شيء لعظمته 

والصالة والسالم على خير 
االنام محمد بن عبداهلل 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد 

 رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن 

 الشيوخ املوقرون، الوزراء 
احملترمون

سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك

وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى

مدي����ر عام الهيئ����ة العامة 
للتعليم والتطبيقي والتدريب 

د.أحمد االثري
احلضور الكرمي 

السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته 

 نلتقي بكم في هذا الصباح 
املبارك وق����د حظينا مبكرمة 
أميرية غالية على قلوبنا منحتنا 
الفرصة لنكون في معية »قائد 
العمل اإلنساني« صاحب السمو 
األمير ننعم بقيادته احلكيمة 

واحلرص عليها ثانيا ومن ثم 
التزود املستمر بكل ما هو جديد 
في مجاالت التعليم والتدريب، 
العلم بحر ال نهاية له واالنسان 
مهما بلغ من مراتب العلم فانه 
يظل طالبا له يستفيد ويفيد، 
لذلك فانني ادعوكم الى مواصلة 
االجتهاد في مش����وار عطائكم 
العلمي والعملي، وانتهز هذه 
املناسبة ألتوجه بتحية تقدير 
الولي األمر من االباء واالمهات 
الذين قدموا للكويت هذه النخبة 
من العقول النيرة، فهنيئا لكم 
الذي طاملا  الطي����ب  باحلصاد 
انتظرمتوه وجزاكم اهلل خير 

اجلزاء. 
ختام����ا، نتوج����ه بعظيم 
الش����كر والتقدي����ر لصاحب 
السمو األمير على رعايته لهذا 
احلفل ولسمو ولي العهد على 
تشريفه لنا ونشكركم جميعا 
على تفضلكم باحلضور، واهلل 
نس����أل ان يوفقنا دائما ملا فيه 

اخلير لكويتنا احلبيبة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

كلمة الخريجين

كما ألقت اخلريجة كويت بدر 
الصقعبي كلمة نيابة عن زمالئها 

والدنا قائد اإلنسانية، لكي 
تس����تمر جناحاتن����ا ومتيزنا 
بأدائن����ا فنح����ن نناش����دكم 
مناش����دة األبن����اء ألبيهم لكي 
تس����تمر جناحاتن����ا ومتيزنا 
بأدائنا، منح الهيئة استقاللية 
قراراتها حتى تستطيع ان تؤدي 
رسالتها مبا يحقق توجهاتكم 
وان تواكب التغيرات العاملية 
السريعة في التعليم والتدريب 
والتكنولوجيا فنحن مؤسسة 
تعليمية تدريبية هدفها الريادة 
والتميز لنكون قادة في التعليم 
والتدريب للمؤسسات املناظرة 

محليا واقليميا وعامليا. 
صاحب السمو األمير..

أستأذنكم في ان اتوجه لهذا 
اجلمع من اخلريجني بكلمات 
نراها تصب في صاحلهم وفي 

مصلحة الوطن. 
� رايات  الي����وم  خريج����و 

الوطن 
ه����ذا ي����وم تخرجكم وهو 
يوم عزيز علينا وعليكم وهو 
ثمرة جدكم واجتهادكم واجناز 
يستحق كل الثناء والتقدير. 

 ان التحدي����ات احلضارية 
التي تواج����ه كويتنا احلبيبة 
كثيرة ولك����ن نواجهها معكم 
بالوالء للكويت ولقيادتها اوال 

املناس����بة ايضا   وبه����ذه 
وبكل فخر واعتزاز وبعد اذن 
سموكم فانني اتوجه بالتهنئة 
لزمالئن����ا املبدعني من اعضاء 
هيئة التدريس بالهيئة الذين 
نالوا جوائز الدولة التشجيعية 
وجوائز مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي كل في تخصصه تقديرا 
ألبحاثهم العلمية املتميزة وهذا 
التقدير امنا يعك����س اهتمام 
الرواد  بأبنائها م����ن  الدول����ة 
واملبدعني في املجاالت املختلفة 
ويعزز من جه����ود الهيئة في 
تطوير البح����ث العلمي ويعد 
تكرميا لكل منتسبيها، اضافة 
الى اجلوائز العاملية ممثلة في 
جائزة افضل بحث دكتوراه على 
مستوى اململكة املتحدة للدكتور 
محمد ربي����ع العنزي واعتماد 
رسالة الدكتوراه للدكتور فهد 
راش����د املطيري لتكون منهجا 
دراسيا لعلم اللغة يدرس في 

اعرق اجلامعات البريطانية.
صاحب السمو األمير

الهيئة جاهدة بكل  تسعى 
األداء  منتس����بيها للتميز في 
اكادميي����ا وبحثي����ا وتدريبيا 
واداريا اال ان هناك العديد من 
املعوقات التي حتد من اجنازاتنا 

وال يسعنا الوقت لذكرها. 

التدريبي مع االدارة  التعاون 
املدني ومع  العامة للطي����ران 
شركة ناقالت النفط الكويتية 

وجهات اخرى متعددة، 
 وللمؤمترات نصيب آخر مع 
الهيئة وكان من اهمها تنظيم 
ملتقى النزاهة ومكافحة الفساد 
ومؤمت����ر املنص����ات البحرية 
واملؤمتر العربي الرابع للسمنة 
والنشاط البدني ومؤمتر »بريف 
اي����ه اس ت����ي دي 2014«، كما 
تسعى الهيئة لتنظيم املؤمتر 
العاملي األول »هيدينغ غلوبال« 
والذي س����يكون عالمة مميزة 
للهيئة ليعقد كل عامني اعتبارا 

من عام 2016. 
وفي املجال اخلارجي ايضا 
وقعت الهيئة اتفاقية االعتماد 
التدريب  االكادمي����ي وتطوير 
مع وزارة التربية الفرنس����ية 
ممثل����ة في باري����س اكادميي، 
الهيئة على  وفي اطار حرص 
سلوك ابنائها فقد اجنزنا الئحة 
الس����لوك الطالبي التي تكفل 
حقوق الطالب وواجباته، وفقا 
للقواعد واالحكام املنظمة لذلك 
ومن واقع حرصنا على التميز 
في االداء والوالء للمؤسس����ة 
فقد اجنزنا ايضا ميثاق العمل 

جلميع العاملني في الهيئة. 

والتهنئة م����ن القلب لكويتنا 
الغالي����ة وهي ترت����دي ثوب 
البهجة والفرحة بالعيد الوطني 
ويوم التحرير وينعم ابناؤها 
باألمن واالستقرار في عامهم 
التاسع حتت القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير.
صاحب السمو األمير..

إن لقاءنا مع سموكم مينحنا 
وال شك الفرصة لطرح بعض 
من اجنازاتنا وتصورنا لرؤية 
مستقبلية تساهم في انطالق 
مس����يرة التعلي����م التطبيقي 
والتدريب، فمن خالل هذا الصرح 
العلمي الكبير نسعى لتحقيق 
رؤية صاحب السمو األمير في 
ان تكون الكويت رائدة في مجال 
تطبيقات الطاقة املتجددة، وان 
تكون 15% من طاقة الكويت من 
مصادرها بحلول عام 2030، لذا 
ابرمت الهيئة اتفاقية مع الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
التابعة للهيئة العامة لالستثمار 
لعمل دراس����ة جدوى انش����اء 
مش����روع »ب����ارك للطاق����ات 
املتجددة«، وذلك بهدف نش����ر 
الثقافة واملعرفة في هذا املجال 
اضافة الى تدش����ني اكبر نظام 
محاكاة بحري وجوي وللصناعة 
البترولية والتمريض في املجمع 

التكنولوجي قريبا. 
 كما نتواصل مع كافة قطاعات 
العمل بالسوق احمللي وجندد 
ونحدث برامجنا التعليمية مبا 
يتناسب واحتياجات هذا السوق 
حتى نصل الى املواصفات التي 
يج����ب توافرها ف����ي خريجي 

الغد. 
وبهذا الص����دد، فقد ابرمنا 
عددا من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم مع العديد من اجلامعات 
واملؤسسات البحثية املناظرة 
التعليم  والهدف منها تطوير 
والتدريب ومد س����وق العمل 
باالبحاث والدراسات وقوة العمل 
املتميزة منها على سبيل املثال 
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لالبحاث 
العلمية وشركة نفط الكويت 
الوطنية  البت����رول  وش����ركة 
الكويتي����ة وبرنام����ج اع����ادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة، باالضافة الى 

.. وسموه مصافحا د.فاطمة الكندري صاحب السمو األمير مصافحا أحد مستقبليه

.. والشيخ صباح اخلالد مصافحا د.خليفة بهبهاني الشيخ خالد اجلراح مصافحا أعضاء هيئة التدريسإحدى الطالبات تلقي كلمة

العيسى واالثري يقدمان هدية تذكارية لصاحب السمو األمير

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

نوف سعد الشمري: تفوقي يرجع 
لرعاية واهتمام رئيس الوزراء بي

قالت اخلريجة نوف سعد مطر الشمري، احلاصلة على 
درجه امتياز مع مرتبة الشرف تخصص رياضيات: اهدي 

تفوقي الى »والدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الذي تكفلني بالرعاية الكاملة طوال فترة 

دراستي«.
وبينت ان هذه الرعاية الكرمية ليست غريبة على سموه، 

حيث شجع غيري من ابنائه على التحصيل العلمي، 
متعهدة لسموه مبواصلة التفوق الدراسي لنيل الشهادات 

العليا. 
وأكدت ان الكويت التي اعطتنا الكثير من خيرها تستحق 

منا ان نضحي من اجلها ونقدم لترابها الغالي والنفيس.


