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مطلوب ل�شركة كربى

أوشكت على رفع التقرير النهائي للوزيرة حول واقعة االستقاالت الجماعية لموظفي »القانونية«

لجنة التحقيق التي شكلتها الحمود من أساتذة الحقوق تكشف حقيقة مناقصات »التربية«
مريم بندق

علمت »األنباء« ان جلنة التحقيق التي شكلتها وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود حول اس����باب االس����تقالة اجلماعية 
للعاملني في ادارة الشؤون القانونية اوشكت على رفع التقرير النهائي 

للوزيرة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان االستقالة 
اجلماعية للمديرة والعاملني في اإلدارة القانونية فتحت األبواب املغلقة أمام 
اللجنة للكثير من القضايا واملوضوعات املثارة خالل السنتني االخيرتني، 
خصوصا فيما يتعلق ببعض مش����اريع تطوي����ر التعليم واملناقصات 

اخلاصة بالضيافة والتغذية والسيارات والعمالة وغيرها.
وكشفت املصادر ايضا ان جلنة حتقيق اساتذة كلية احلقوق استمعت 
في ذلك الى القيادات العليا في قطاعات املالية واإلدارية واملناهج للتوصل 
إل����ى احلقيقة كاملة فيم����ا يتعلق مبا اثير حول مناقصات الشاش����ات 
العمالقة واملختبرات اللغوية والس����يارات فيما يتعلق بشروط العقود 
ودف����ع قيمة ما يوازي 80% من قيمة اح����د العقود بداية التوقيع وعدم 

تضمينها شروطا اساسية.

ويتردد في وزارة التربية ان بعض القيادات املتورطة في هذه القضايا 
أعربت عن قبولها تقدمي اس����تقالتها للوزيرة بدال من اتخاذ االجراءات 

القانونية ضدها وحتويلها الى النيابة العامة.
واضافت املصادر ان بعض القيادات ثبت حسن نيتها في التوقيع على 
بعض األوراق الرسمية ولكن القانون ال يعفيها من حتمل املسؤولية.

يذكر ان الوزيرة احلمود كانت قد اعلنت في تصريحات صحافية عقب 
تقدمي االس����تقالة اجلماعية لالدارة القانونية عن تشكيل جلنة لتقصي 
احلقائق في موضوع االس����تقالة وتضم ثالثة اساتذة من كلية احلقوق 
هم: د.رش����يد العنزي، ود.محمد الفيلي ود.احمد الفارسي وذلك للنظر 
في جميع االمور التي اثيرت في هذا املوضوع، الفتة الى انه يجب علينا 
ان نسمع كل وجهات النظر من الطرفني حتى ال يظلم احد. على صعيد 
مختلف وقعت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مذكرة لوكيلة وزارة 
التربية متاضر الس����ديراوي حول انعقاد اجتماعات اللجان املش����تركة 

لالتفاقات التربوية بني حكومة الكويت وحكومات الدول الصديقة.
جاء فيها: اشارة الى كتاب اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة رقم 3249 بتاريخ 2009/12/9 ورغبتها في معرفة ما مت اجنازه 

بشأن االمور العالقة، وما نود اضافته من بنود مع الدول االخرى، نفيدكم 
بأنه لم يتم اجناز ما يجدد ذكره بشأن االمور العالقة، لعدم وجود تعاون 
في اي مجال تربوي، ما عدا عمل جلان التعاقدات اخلارجية والسيما في 

تونس واملغرب اما ما ميكن طرحه من بنود فإننا نرى:
التأكيد على املش����اريع التطويرية التي قامت بها الوزارة، وتعتزم 
اس����تكمالها بالتعاون مع الدول االخرى لالستفادة من خبراتها. التأكيد 
على مبدأ جودة التعليم الذي اتخذت منه وزارة التربية هدفا رئيس����يا 
وتسعى لتحقيقه. ضرورة االهتمام باملعلم، وتعزيز مكانته االجتماعية، 

وتزويده مبختلف اخلبرات والكفايات.
تبادل الزيارات بني الوفود الطالبية على ان يتم حتديد موعد الزيارة 

قبل شهرين على االقل.
تبادل اخلطط الدراسية واملناهج والكتب والبحوث والدراسات ذات 

العالقة التربوية والتعليمية.
تبادل اخلبرات في مجال املعاقني ورعاية فئاتهم.

ه����ذا ابرز ما نود اضافته وطرح����ه، باالضافة الى التذكير بضرورة 
تفعيل بنود االتفاقات وتنفيذها.

عبداهلل احلربيمنى اللوغاني د.موضي احلمود

لتوفير االحتياجات التقديرية المتوقعة من الكوادر التعليمية للعام الدراسي 2010 / 2011

تحقيقًا لالستثمار األمثل لها بعد موافقة المعلمين مع احتفاظهم بجميع االمتيازات للترقية

»األنباء« تنشر رؤية التعليم العام حول استثناء المعلمين من شرط الخبرة

»وكالء التربية«: توجيه بعض فوائض الكوادر التعليمية لتخصصات أخرى

مريم بندق
رفعت وكيلة وزارة التربية 
العام منى  املس����اعدة للتعليم 
اللوغاني مذكرة لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ح����ول اجراءات القطاع 
لضمان كفاية اع����داد املتقدمني 
لشغل وظائف الهيئة التعليمية 
للعام الدراسي اجلديد 2010 / 2011. 
تتضمن املذكرة، التي جاءت بناء 
على البيانات املسجلة في ادارة 
التنسيق ومتابعة التعليم العام، 
االحتياجات التقديرية املتوقعة 
ومقترح استثناء املعلمني اجلدد 
من ش����رط اخلبرة املنصوص 
عليه����ا حالي����ا والتخصصات 
املقترح  التي يش����ملها  والدول 
وغيره����ا من الضواب����ط. جاء 
في املذكرة: باالش����ارة الى قرار 
دي����وان اخلدم����ة املدني����ة رقم 
2006/6 بش����أن معاملة مواطن 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وفي اطار تفعيل القرار الوزاري 
رقم 2004/45 في 2004/8/2 بشأن 
تفوض الوكيل املساعد للتعليم 
العام باستثناء طلبات توظيف 

املعلمني اجلدد من ش����رط اخلبرة 
الوارد في القرار الوزاري 2002/110 
فيما يخدم سياس����ة الوزارة جتاه 
حتقيق الكفاية في اعداد املتقدمني 
مبا يضمن اختيار االعداد الالزمة 
الوزارة، وحرصا  لسد احتياجات 
على حتقيق العدالة في هذا اجلانب 
مبا يتماش����ى مع املصلحة العامة 
لوزارة التربية، وبعد االطالع على 
اعداد املتقدمني لشغل وظائف الهيئة 
التعليمية ومقارنتها باالحتياجات 
التقديرية م����ن الكوادر التعليمية 

للعام الدراس����ي املقبل، فإننا نود 
افادتكم بأننا بصدد حتديد ضوابط 
لسياسة االس����تثناءات من شرط 
اخلب����رة وترتكز عل����ى املعطيات 

التالية في اتخاذ القرار:
 1 � احلاجة.

2 � اجلنسية )كويتي/ مواطن دول 
مجلس التعاون/ غير كويتي(.

3 � مح����ل التعاق����د )خارجي/ 
محلي(.

4 � ن����وع املؤهل )تربوي/ غير 
تربوي(.

5 � مصدر الشهادة )كليات اعداد 
املعلم احمللية/ اجلامعات احمللية/ 
كلي����ات اعداد املعل����م اخلارجية/ 

اجلامعات اخلارجية االخرى(.
وتهدف هذه السياسة الى ضمان 
العدال����ة املطلقة في منح مثل هذه 
االستثناءات مبا يخدم التوجهات 

التالية:
1 � ضمان كفاية الوزارة في اعداد 
الهيئة  املتقدمني لش����غل وظائف 

التعليمية لسد احتياجاتها.
2 � احلف����اظ عل����ى التنوع في 

اخلبرات واخللفيات الثقافية بني 
مكونات املشغول الفعلي العضاء 
الهيئ����ة التعليمية. وبناء على ما 
سبق، وفي ضوء البيان االحصائي 
التالي العداد املتقدمني لشغل وظائف 
الهيئة التعليمية لعينة من املواد 
حتى تاري����خ 2009/12/16 مقارنة 
باالحتياجات التقديرية للمعلمني 
للعام الدراسي اجلديد 2010 / 2011 
بحس����ب اجلدول املنشور، فإننا 
نتوجه الى املوافقة على استثناء 
الفئات الواردة في اجلدول املنشور 
هذا العام من شرط اخلبرة لقبول 
طلبات توظيفهم، على ان يتم اعفاء 
خريجي الكليات التربوية من داخل 
الكويت من شرط املقابلة ممن لم 
ميض اكثر من عام على تخرجهم 
وان����ه في حال مرور اكثر من عام 
يش����ترط اجراء واجتياز مقابلة، 
لذا فإننا نعرض عليكم املوضوع 
الستطالع رأيكم وتوصياتكم بهذا 
الشأن ليتسنى لنا اتخاذ االجراءات 
الالزمة مبا فيه����ا قياس معدالت 
توافر الالزم من التعاقدات احمللية 
متهيدا لتحديد احتياجات الوزارة 

من التعاقدات اخلارجية.

جددت اكادميية اعداد القادة في جمعية املعلمني 
الدعوة للمعلمني واملعلمات للتسجيل واالشتراك 
في الفصل الدراس���ي الثاني من العام الدراسي 
احلالي لالكادميي���ة والذي تنظمه بالتعاون مع 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة 
الكويت بهدف تنمية وتعزيز القدرات واملهارات 
القيادية واالدارية للمعلمني واملعلمات، وقد حددت 
االكادميية موعد بدء املنه���ج التدريبي للفصل 
الدراس���ي الثاني اعتبارا من فبراير حتى مايو 

املقبل.
من جانب آخر، اش���ار عض���و مجلس ادارة 
اجلمعية جمال السويفان الى ان تصورا معروضا 
من قبل مجلس االدارة النشاء مكتب باسم »مكتب 
خدمة املعلمني« وتناط به مهام تسهيل اخلدمات 

اخلاصة باملعلمني واملعلمات املتعلقة باالجراءات الرسمية ملختلف 
الوزارات واملؤسس���ات الى جانب تقدمي التسهيالت واالستشارات 
الالزمة فيما يتعلق باملسائل والقضايا التربوية ورفعها الى القيادات 

التربوية املعنية ومتابعتها.
واضاف الس���ويفان ان االجراءات االولي���ة لتنفيذ هذا التصور 
املقترح وانشاء املكتب في اسرع وقت ممكن جاءت في اطار حرص 
اجلمعية على التوس���ع في خدماتها، وفي ظل ما حتظى به حاليا 

عائشة الروضان

مريم بندق
علمت »األنباء« ان مجلس 
الوكالء برئاسة وزيرة التربية 
ووزي����رة التعلي����م العال����ي 
د.موض����ي احلم����ود اعتم����د 
قرارا بإع����ادة توجيه بعض 
الفوائض في الكوادر التعليمية 
للعمل في تخصصات اخرى 
حتقيقا لالستثمار االمثل لهذه 

التخصصات.
وقالت مصادر مختصة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان قطاع التعليم العام بحسب 
الوكيلة  املقدمة م����ن  الرؤية 
املس����اعدة من����ى اللوغان����ي 
س����يبدأ بالتع����اون مع قطاع 
التخطيط واملعلومات في إعادة 
تأهيل معلمات علوم االسرة 
واملستهلك الى تخصص املواد 
التجارية )دراسات عملية( من 
خالل تنظيم الدورات الالزمة 
للتأهي����ل. واكدت ان املجلس 
اشترط ان يتم تنفيذ ذلك بعد 
موافقة املعلمني مع االحتفاظ 
الوظيفية  بجميع االمتيازات 

حلصولهم على الترقيات.
ه����ذا، وعرض����ت الوكيلة 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان مذكرة على املجلس 

بشأن التغذية للمرحلة االبتدائية 
ومناقش����ة مقت����رح: 1 - اغالق 
املقاصف في املرحلة االبتدائية، 
2 - االعداد حلملة اعالمية إلجناح 
هذا املشروع جاء فيها: اشارة الى 
مذكرة قطاع الش����ؤون االدارية 
املرفوع����ة الى وكي����ل الوزارة 
املتضمنة نتائج االجتماع الذي 
مت عقده بني ادارة اخلدمات العامة 
)وزارة التربية( وادارة التغذية 
واالطعام )وزارة الصحة( والذي 
مت به اعتم����اد برنامج التغذية 
االبتدائي����ة ورف����ع  للمرحل����ة 

االقتراحات التالية:
� اغالق املقاصف في مدارس 
املرحلة االبتدائية »حلث الطلبة 
على ض����رورة تناول الوجبة«، 
اع����داد حملة اعالمي����ة تربوية 
موجهة ألولياء االمور والطلبة 
بض����رورة ح����ث االبن����اء على 
الغذائية  العادات  التخلص من 
الس����يئة واالجتاه ال����ى ما هو 

مفيد.
وتنفي����ذا لتأش����يرة وكيلة 
املذكرة املش����ار  ال����وزارة على 
اليها اعاله بضرورة مناقش����ة 
هذه املقترحات م����ع القطاعات 

املعنية وهي:
� قط����اع التنمي����ة التربوية 

الغازية واحللويات.
بعدها أفاد الوكيل املساعد 
لالنش����طة الطالبية بأنه من 
الصع����ب اغ����الق املقاص����ف 
كونها تعتبر ايرادا للمدارس، 
وانه س����يباع باملقاصف فقط 
املشروبات )كالعصائر املنوعة 
واحلليب ومش����تقاته( وهي 
اصناف تختل����ف عن املقدمة 
ف����ي برنام����ج التغذي����ة ولن 
الفطائر والسندويشات  تباع 

وغيرها.
ثم طلب الوكيل املس����اعد 
لالنش����طة الطالبي����ة ان يتم 
البدء  ابالغهم في ح����ال عدم 
التغذي����ة للمرحلة  بتق����دمي 

االبتدائية.
ومتت مناقشة امكانية تقدمي 
موع����د الفرصة بحيث تكون 
بعد احلصة االولى مباش����رة 
بدال من احلصة الثالثة، وذلك 
لضمان تزويد الطالب بالطاقة 
الالزمة للتحصيل العلمي من 
بداية اليوم الدراسي وحتى ال 
تكون للطالب فرصة لتناول 
اطعم����ة اخرى قب����ل تناول 
الوجبة املدرس����ية قد تقلل 
من رغبته في تناول الوجبة 

وإقباله عليها.

وبع����د مناقش����ة املوضوع مت 
االتفاق على ان يقدم قطاع االنشطة 
الطالبية املادة التربوية »الفكرة« 
ليق����وم قطاع التنمي����ة التربوية 
ادارة التقنيات التربوية »مراقبة 
التلفزيون التعليمي« بإخراجها.

اغ����الق املقاصف ف����ي مدارس 
املرحلة االبتدائية، وذلك لتوجه 
الطالب للوجبة املقدمة له من قبل 
الوزارة وهي وجبة غذائية متكاملة 
تكفي حاجت����ه من الطاقة الالزمة 
لليوم الدراسي خالية من االصناف 
الضارة والتخلص من االصناف غير 
الصحية التي قد تباع في بعض 
املقاصف املدرسية مثل املشروبات 

 ندب الرشيد وكياًل
لـ »التخطيط والمعلومات«

الوزيرة د.موضي  اصدرت 
احلمود ق��رارا بن��دب د.خالد 
الرشيد من كلية الهندسة للعمل 
وكيال مساعدا لقطاع التخطيط 
اليوم  اعتب��ارا من  واملعلومات 

االحد.

التعليمي(  التلفزيون  )مراقبة 
املس����ؤول عن اعداد الوس����ائل 

التعليمية.
الطالبية  � قطاع االنش����طة 
املسؤول عن املقاصف املدرسية 
ملناقشة وبحث هذه املقترحات 
وبناء عليه مت عقد اجتماع ضم 
الوكالء املس����اعدين للش����ؤون 
االداري����ة، للتنمي����ة التربوية، 
لالنشطة الطالبية، ومدير ادارة 
العامة، ورئيس قسم  اخلدمات 

التغذية.
املقترح  حيث متت مناقشة 
االول: اعداد مادة اعالمية تربوية 

توجه ألولياء امور الطلبة.

من تعاون كبير من قبل وزيرة التربية د.موضي 
احلمود ومن قبل وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
والوكيلة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
والوكيل املس���اعد للتعليم اخلاص فهد الغيص 
وبقية الوكالء املساعدين ومديري عموم املناطق، 
الى جانب وجود تفهم من قبل العديد من الوزارات 
واملؤسسات املعنية في تعزيز مجال تعاونها مع 
اجلمعية وفي تقدمي اخلدمات اخلاصة باملعلمني 

اسوة مبكاتب خدمة املواطنني.
وذكر السويفان ان املجلس احلالي وضع في 
اهتمامه ايضا حتريك وتفعيل مطالب اجلمعية 
في اقرار مش���روع اعتب���ار مهنة التعليم ضمن 
املهن الشاقة واقرار قانون مزاولة املهنة )حماية 
املعلم(، خاصة عقب التأييد املطلق الذي حصل 

عليه املجلس من قبل وزيرة التربية في ذلك.
واشاد السويفان باالهتمام الذي اولته الوكيلة املساعدة للتعليم 
الع���ام منى اللوغاني في تفهم مطالب اجلمعية باعادة النظر في 
آلية توزيع اظرف اسئلة االختبارات على مديري ومديرات املدارس 
والتي كان عليها الكثير من املآخذ املعنوية واالدارية والقانونية، 
واع���رب عن امله ان تكون اآللية اجلديدة التي وضعتها الوزارة 

كفيلة مبعاجلة سلبيات اآللية السابقة.

السويفان: ندرس إنشاء مكتب لخدمة المعلمين أسوة بـ»خدمة المواطنين«

قرارات وزارية بمهمات رسمية

لجنة لمقابلة المرشحين لوظيفة مراقب صيانة الجهراء
مريم بندق

اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ق���رارات وزارية بتكليف وكالء 
مساعدين مبهمات رسمية، جاء القرار االول استنادا 
الى الدعوة املوجهة من املس���ؤولني عن مش���روع 
بيرلز للمشاركة في االجتماع الرابع ملنسقي دراسة 
 )FOURTH NRC Meeting 2011 PIRLS( 2011 بيرلز
الذي سيعقد في الفترة من 31 يناير الى 5 فبراير 
2010 مبدينة لندن في اململكة املتحدة، وبناء على 
ما تقتضيه مصلحة العمل. تقرر اوال: ايفاد كل من: 
عائشة الروضان، د.نورية الرومي، هدى العميري، 
هناء الشراح في مهمة رسمية تبدأ من 2010/1/30 

وتنتهي في 2010/2/6 شاملة يومي السفر. 
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة. 

ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار.

والقرار الثاني بناء على الدعوة املقدمة من قناة 
اجلزيرة لالطفال بقطر حلضور حفل اطالق تعلم 

)Taalam t.v( وذلك يوم االربعاء 20 يناير 2010.
وبناء على كتاب الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج بتاريخ 2010/1/5 وموافقة وكيل الوزارة 

واعتمادنا لهذه املهمة.
تقرر

اوال: ايفاد الوكيل املس���اعد للبحوث التربوية 
واملناهج مرمي الوتيد في مهمة رس���مية حلضور 
حفل اطالق تعلم )Taalam t.v( في مدينة الدوحة – 
دولة قطر خالل الفترة من 2010/1/19 الى 2010/2/21 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة.

ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.
والقرار الثالث تلبية للدعوة املوجهة من مكتب 
التربية العربي لدول اخلليج بتاريخ 2009/12/30 
بش���أن حضور االجتماع اخلامس للجنة املشرفة 
 )Times( على برامج االختبارات واسعة النطاق مثل
و)Pirls( والذي س���يعقد في مدينة عمان / اململكة 
االردنية الهاشمية خالل الفترة من 15�2010/2/19.

تقرر اوال: تكليف كل من: ابراهيم القطان، براك 
براك في مهمة رسمية حلضور االجتماع اخلامس 
للجنة املشرفة على برامج االختبارات واسعة النطاق 
في مدينة عمان / اململكة االردنية الهاشمية خالل 
الفترة من 2010/2/14 الى 2010/2/20 شاملة يومي 

السفر.
ثاني���ا: يتحمل مكت���ب التربي���ة العربي لدول 
اخلليج نفقات االستضافة وتتحمل الكويت نفقات 

السفر.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.
واعتمدت الوكيلة السديراوي قرارا بشأن مقابلة 
املتقدمني لشغل وظيفة مراقب الصيانة بادارة الشؤون 

االدارية والفنية مبنطقة اجلهراء التعليمية.
نص على: اوال: تش���كيل جلنة برئاس���ة منى 
اللوغاني – الوكيل املساعد للتعليم العام، ملقابلة 
املتقدمني املستوفني لشروط شغل وظيفة مراقب 
الصيان���ة باملناطق التعليمي���ة وعضوية كل من: 
يسرى العمر، راشد العجيل، طلق الهيم، ابراهيم 

الشمري.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجبه.

جوالت ميدانية أسبوعية  
لفريق المنشأت على المدارس

يقوم فريق اعمال تسلم االعمال املنجزة الذي شكلته الوزيرة 
برئاسة وكيل قطاع املنشآت التربوية م.محمد الصايغ وعضوية 
40 مهندسا بجوالت ميدانية صباح السبت اسبوعيا من التاسعة 
صباحا وحتى العصر للتأكد من جودة ومطابقة االعمال املنفذة في 
املدارس من الصيانات اجلذرية التي متت خالل العطلة الصيفية 
بهدف االسراع بتسليم وتسديد مستحقات املقاولني. هذا ويتم 
تقسيم الفريق في االجتماع الذي يسبق اجلوالت الى فرق فرعية 
بحسب االعمال املدنية والكهربائية واعمال التكييف املراد التأكد 

من اجنازها في املدارس.

االحتياجات التقديرية ألعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل

التخصص
أعداد المتقدمين للتعاقد 

محل التعاقدالحاجة التقديريةالمحلي
مع اخلبرةدون خبرة

التربية اإلسالمية
542100ذكور

محلي فقط
6712150إناث

اللغة العربية
5310950ذكور

محلي فقط
7575100إناث

الرياضيات
123100ذكور

محلي/ خارجي
3112150إناث

احلاسوب
1950�ذكور

محلي فقط
142100إناث

محلي/ خارجي12150إناثالتربية البدنية

جدول االستثناء من الخبرة المقترح من التعليم العام

المالحظاتمصدر المؤهلنوع المؤهلالفئةم

غير محددي اجلنسية سواء ابناء الكويتيات او 1
غير الكويتيات

داخل وخارج تربوي
الكويت
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داخل الكويتغير تربوي

مواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي2
داخل وخارج تربوي

الكويت 

داخل الكويتغير تربوي

داخل الكويتتربويغير كويتي3

عرب: مشاركة الكويت في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب ركن أساسي على مدى أربعين عامًا

القاهرة � كونا: وصف رئيس الهيئة املصرية العامة للكتاب والوثائق 
القومية د.محمد صابر عرب مشاركة الكويت في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب بأنها متثل »ركنا أساسيا« على مدى أربعني عاما، مشيرا الى 

ان اجلناح الكويتي حافل دائما باإلصدارات »الرصينة واملتميزة«.
وأش����ار عرب في لقاء مع »كونا« أمس الى ان الكويت تشارك في 
معرض القاهرة في دورته ال� 42 التي تبدأ أنشطتها 28 اجلاري بأنشطة 

ثقافية متعددة باإلضافة الى عدد من الدول العربية واألجنبية.
وثمن عرب دور الكويت في خدمة الثقافة العربية من خالل إصداراتها 
الثقافي����ة واإلعالمية الناجحة باإلضافة الى السالس����ل العلمية التي 
تتميز باألكادميية والفكر املتميز ومن خالل دعمها للبرامج الثقافية 

العربية بشكل عام.
وأكد ان الثقاف����ة الكويتية تتبوأ »الصدارة« ف����ي العمل الثقافي 
العربي، مش����يدا بدعم الكويت املتواصل للثقافة العربية واإلسالمية 
وحرصها على تكرمي املبدعني العرب في شتى املجاالت السيما الثقافية 

واألدبية منها.
واشاد عرب في هذا االطار بالعالقات الثقافية بني مصر والكويت 
من����ذ فترة مبكرة من الس����تينيات من القرن املاضي، مش����يرا الى ان 
املؤسسات الثقافية الكويتية وإصداراتها املتنوعة كانت متثل »حالة 
حوار دائم« في اجلامعات واملدارس املصرية واملؤسسات الصحافية 

والعمل العلمي والفني بشكل عام.

جمال السويفان


