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الزعبي: مؤتمر المواطنة األول في الكويت يهدف 
إلى تحويل شعار الوالء للوطن إلى فكر وسلوك

الذين لهم ب����اع طويل في بحث 
مفهوم املواطنة في الوطن العربي، 
اما اليوم الثاني فيتناول مفهوم 
املواطن����ة ببعده احمللي الكويتي 
من خ����ال اوراق علمية يقدمها 
عدد من الباحث����ني واالكادمييني 
الكويتيني في 4 جلسات صباحية 
ومسائية ايضا، وستعلن اسماء 
املشاركني خال املؤمتر الصحافي، 
وسيختتم املؤمتر انشطته بدعوة 
النخب السياس����ية واالجتماعية 
وممثلني عن السلطتني التشريعية 
والتنفيذية والتيارات السياسية 
املدن����ي  ومؤسس����ات املجتم����ع 
واملؤسس����ات االعامية، لالتقاء 
مع الرعيل االول في حلقة نقاشية 
مفتوحة واخل����روج بتوصيات 
تدعم الرغبة االميرية الس����امية 
بتحويل شعار الوالء للوطن الى 
سلوك ملموس، وان نكون جميعا 
على رؤية واضحة بشأن جتسيد 
الوطنية  مفهوم واضح للوحدة 
يحفظ الكويت ويصونها ويحرم 

املساس بها.

املجتم����ع املدن����ي واملؤسس����ات 
االعامي����ة وطلب����ة اجلامع����ة، 
التفاعل م����ع هذا احلدث الوطني 
املهم، مشيرا الى ان هذا املؤمتر هو 
االول يعقد في الكويت ويناقش 
مفهوم املواطنة من عدة جوانب 
اكادميي����ة وبحثي����ة واجتماعية 
ويام����س الواق����ع الكويتي من 
خال دع����وة اكبر عدد من الكتل 
والشخصيات العامة لاتفاق حول 
قواسم مشتركة، وايجاد صيغة 
وطنية ايجابية تشخص الظواهر 
الفئوية والطائفية التي انتشرت في 
اآلونة االخيرة، وايضا تضع سبيل 
العاج للخ����روج من هذا املأزق، 
واستخاص توصيات تقدم ملتخذ 
القرار من اجل س����ن التشريعات 
والقوانني التي من شأنها تعزيز 
مفهوم املواطنة الصاحلة. واوضح 
الزعبي ان املؤمتر سيعقد على مدى 
يومني، وسيناقش في اليوم االول 
ومن خال 4 جلس����ات صباحية 
اوراقا علمية وفكرية  ومسائية، 
يقدمها مجموعة من الباحثني العرب 

آالء خليفة
اللجنة املنظمة  اعلن رئيس 
ملؤمتر املواطنة االول في الكويت، 
استاذ علم االجتماع د.علي الزعبي 
بدء االستعدادات لتدشني انشطة 
املؤمتر الذي سيعقد في الكويت 
الفترة من 20-21 فبراير  خال 
2010، بفندق موفنبيك البدع، حتت 
عن���وان: »مؤمتر املواطنة االول 
في الكويت.. الواقع واملستقبل« 
املفكرين  مبش���اركة عدد م���ن 
واملثقف���ني الع���رب والفعاليات 
الفكرية والسياسية واالجتماعية 
الكويتي���ة. وق���ال د.الزعبي ان 
مؤمتر املواطنة االول الذي ينظمه 
عدد من االكادمييني والناشطني 
في مجال املجتمع املدني، يتزامن 
مع االنشطة الوطنية التي تقام 
في مثل هذا الوقت من كل عام، 
ويهدف الى تقدمي رؤى حتليلية 
وفكري���ة عن مفه���وم املواطنة 
واملبادرة بالقيام بخطوات عملية 
تنس���جم مع السياسات العامة 
والرس���مية الداعية الى تعزيز 
املواطنة وترسيخ مفهوم الوحدة 
الوطنية والتسامح والتضامن 
السياسي  الطيف  الوان  بني كل 
واالجتماعي في ضوء اخلطاب 
االخير لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد الذي ركز 
فيه على ضرورة نبذ ومكافحة 
التخندق الطائفي والفئوي. واعلن 
د.الزعبي ان اللجنة العليا ستعقد 
مؤمترا صحافيا يوم السبت 6 
اجلاري الساعة 12 ظهرا بفندق 
موفنبيك »البدع« اللقاء الضوء 

حول انشطة املؤمتر.
وناش����د الزعب����ي التي����ارات 
السياسية واالكادميية ومؤسسات 

مؤمن المصري
قررت جلنة قبول احملامني في جمعية احملامني حرمان 
14 أس����تاذا بكلية احلقوق جامعة الكويت من مزاولة مهنة 

احملاماة وذلك في االجتماع الذي عقد بتاريخ 2010/2/2.
وجاء القرار بعد ان فوجئت جلنة القبول بأن هناك 14 
أس����تاذ قانون يزاولون مهنة احملاماة دون أن يكون هناك 
أي سند قانوني يبيح لهم املرافعة واالستمرار في مزاولة 
مهن����ة احملاماة، حيث تبني أن التراخيص الصادرة لهم من 
وزارة التعليم العالي بالسماح لهم مبزاولة مهنة احملاماة 
قد انتهت منذ سنوات، فما كان من جلنة قبول احملامني إال 
أن قررت شطبهم وإخطار مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد 
بذلك القرار، وكذلك إخطار الدكاترة املشطوبني واملمنوعني 
من ممارسة مهنة احملاماة بذلك القرار وتعديل أوضاعهم إذا 
أرادوا إعادة قيدهم من جديد. وتتكون جلنة قبول احملامني 
باجلمعية من احملامي عمر العيسى رئيسا، واحملامي احلميدي 
الس����بيعي نائبا، وعضوية كل من احملامي فاضل اجلميلي 

واحملامية سعاد الشمالي واحملامي فارس الوعان.
وقد وج����ه رئيس جمعية احملامني ورئيس جلنة قبول 
احملامني احملامي عمر العيسى رسالة ملدير جامعة الكويت 

د.عبداهلل الفهيد حول قيد أعضاء هيئة التدريس في جدول 
احملامني جاء فيها: بعد االطاع على قانون اجلامعة والئحته 
التنفيذية وعل����ى قانون تنظيم مهنة احملاماة واس����تنادا 
العتبارات الصالح العام، يرجى اإليعاز ملن يلزم من الراغبني 
في القيد في جداول احملامني من بني الس����ادة أعضاء هيئة 
التدريس املستوفني لشروط القيد تزويد اجلمعية سنويا 

مبوافقات إدارة اجلامعة حتى يظل قيدهم مستمرا.
ذلك أن عضوية أعضاء هيئة التدريس تعتبر انتس����ابا 
واستثناء من القواعد التي جتيز اجلمع بني مهنة احملاماة 
واالشتغال في اجلهات احلكومية أو اخلاصة مما يستلزم 
أن ميارس هذا االستثناء في احلدود املقررة له ومبا يحقق 
التوازن املفترض بني متطلبات الصالح العام من جهة، واملراكز 
القانونية للمتقدمني للحصول على هذه التراخيص من جهة 
أخرى، وهو األمر الذي ال يتأتى إال بإخضاع إجراءات قيدهم 
لقواعد خاصة تتناسب مع مراكزهم القانونية اخلاصة في 
حدود هذا القان����ون والقوانني األخرى ذات الصلة كقانون 
اجلامعة والئحته التنفيذية اخلاضعني لها بحكم وظائفهم. 
كما نحيط علم سيادتكم بعدم جواز الربط بني فتح مكاتب 
استشارية ومزاولة مهنة احملاماة الختاف النظام القانوني 

لهما، ذلك ألن القيد بجدول احملامني يعتبر انتس����ابا مؤقتا 
يخضع لتوافر شروط القيد وتختص به جلنة قبول احملامني 
بجمعية احملامني الكويتية عما باملادة السابعة من قانون 
تنظيم مهنة احملاماة أما بش����أن فتح املكاتب االستشارية 

والترخيص بشأنها فا يدخل في اختصاصات اجلمعية.
لذلك يرجى أوال: تزويدنا س����نويا مبا يفيد مبوافقتكم 
ألعض����اء هيئة التدري����س بكلية احلق����وق بالقيد بجدول 

احملامني.
ثانيا: نحيط سيادتكم علما بشطب قيود اآلتية أسماؤهم 
من جدول احملامني املش����تغلني اعتبارا من 2010/2/2 لعدم 
توافر متطلبات القيد عما بقانون تنظيم مهنة احملاماة وهم: 
د.محمد عبد احملسن املقاطع، د.مبارك عبدالعزيز النويبت، 
د.أحمد ضاعن السمدان، د.عادل علي إبراهيم املانع، د.رشيد 
حمد العنزي، د.علي س����يف فرحان النامي، د.أحمد حبيب 
محمد السماك، د.فايز شليويح الظفيري، د.إبراهيم محمد 
عبداهلل احلمود، د.سامي عبداهلل أحمد الدريعي، د.فاضل 
نصر اهلل عوض محمد، د.مدوس فاح س����عد الرش����يدي، 
د.فايز عبداهلل مدربي الكندري، ود.عبدالرسول عبدالرضا 

محمد بهبهاني.

الكويت املش���ارك في  جامعة 
مؤمتر تايوان الدولي العلمي، 
املركز التربوي العلمي التايواني 
وذلك بهدف االطاع على آخر 
املستجدات واملخترعات العلمية 

البيولوج����ي في محمي����ة صباح 
األحمد« املدعوم من قطاع البحوث 
بالهيئة قد قاموا بعدد من الزيارات 
العام  احلقلي����ة للمحمية ط����وال 

واملناه���ج التعليمية اخلاصة 
بتاي���وان، ه���ذا باالضافة الى 
مراجعة اخر التوصيات اخلاصة 

باملعرض العلمي.
الوفد  وكان في اس���تقبال 

البيئية  العوامل  املنصرم لدراسة 
على التنوع البيولوجي في احملمية 
وقد مت إجناز بحث علمي ونشره في 
مجلة بيئية عاملية، وأضافت انه مت 
اختيار فريق البحث لدراسة محمية 
صباح األحمد دون احملميات األخرى 
بالكويت إلجراء الدراس����ة بسبب 
متيزها باملساحة الكبيرة وبالتنوع 
احليواني والنباتي، وشكرت تعاون 
وجهود م.أحمد املرشد نائب رئيس 
مركز العمل التطوعي في هذا املجال 
وأش����ادت بجهود املركز في تنمية 

احملمية.
يذكر انه س����بق لفريق العمل 
إجناز أبحاث علمية استكش����افية 
ومت نشرها في مجات علمية عاملية 
عن معهد الكويت لألبحاث العلمية 
بالصبية وهناك إعداد لدراسة علمية 

القبول والتس���جيل  لعمي���د 
القبول والتسجيل  لش���ؤون 
وذلك مل���دة عامني، اعتبارا من 

.2010/2/1
من جان���ب آخ���ر زار وفد 

العلوم الصحي����ة )بنات( ليكون 
اعتبار من الفصل الدراسي الثاني 
من العام 2009-2010 وملدة سنتني، 
والقرار الثاني يقضي بندب شيخة 
عوض العازمي رئيس قسم مجلة 
صن����اع املس����تقبل ونائ����ب مدير 
التحرير للقيام بأعمال مدير مكتب 
العاقات العامة واإلعام حلني عودته 
باإلضافة الى عملها األصلي، جتدر 
اإلش����ارة الى ان العازمي حاصلة 
على ماجستير في العاقات العامة 

واإلعام.
م����ن جانبها، ذك����رت العميدة 
الس����ابقة لكلية التربية األساسية 
العلوم  واألستاذ املش����ارك بقسم 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب د.بهيجة بهبهاني أنها 
وأعضاء فريق عمل بحث »التنوع 

وغيرها م���ن املواضيع االخرى 
التي متت مناقشتها خال هذه 
العمل  املقابلة والتي من شأنها 
على املساهمة في تسهيل العملية 
الدراسية واالكادميية لزمائنا 
الطلبة وتوفير كل ما يحتاجون 

اصدر مدير جامعة الكويت 
الفهيد ع���ددا من  د.عب���داهلل 
الق���رارات والت���ي نصت على 
اآلت���ي: اوال: تعيني د.عبداهلل 
الشايجي االستاذ املساعد بقسم 
العلوم السياسية رئيسا لقسم 
العلوم السياسية بالوكالة بكلية 
العلوم االجتماعية، وذلك ملدة 

عام اعتبارا من 2010/2/1.
ثانيا: تعيني د.حسن ابراهيم 
عبداللطيف االس���تاذ املساعد 
بقس���م عل���م النفس رئيس���ا 
للقسم بالوكالة بكلية العلوم 
االجتماعي���ة وذلك مل���دة عام 

اعتبارا من 2010/2/1.
ثالث���ا: تعي���ني د.صبي���ح 
عبدالعزيز املخيزمي، املدرس في 
قسم هندسة الكمبيوتر بكلية 
الهندس���ة والبترول، مساعدا 

محمد هالل الخالدي - محمد المجر
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب خال 
اجتماعه مساء أمس على اختيار 
د.عبداهلل املهنا عميدا لكلية التربية 
األساسية، كما اعتمد اختيار د.وائل 
الدراسات  احلساوي عميدا لكلية 
املتلع  التكنولوجية، ود.مش����عل 
التجارية،  الدراسات  عميدا لكلية 
وجاءت قرارات الهيئة بتعيني هؤالء 
العمداء حلسم اجلدل بعد تعرضها 
لضغوطات خارجية الختيار أسماء 

بعينها من املرشحني.
وكان مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي قد أصدر في وقت سابق 
قرارين يقضي األول بتجديد تعيني 
د.أيس����ر شاكر االلوس����ي مساعدا 
للعميد للش����ؤون الطابية بكلية 

آالء خليفة
اعلن رئيس رابطة املتفوقني 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
– فرع اجلامعة محمد الصقعبي 
بان���ه قد عقد لقاء موس���عا مع 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
د.انوار االبراهيم وذلك ملناقشة 
بعض املواضيع املتعلقة باملواقف 
اجلامعية للط���اب والطالبات 
باجلامعة. وأكد الصقعبي قائا 
ان تلك الزيارة كان لها بالعديد 
من االيجابيات املتعلقة بتظليل 
بعض مواقف الطلبة في بعض 
املواقع اجلامعي���ة منها توفير 
مظات ملواقف الطلبة املتفوقني 
 P2بكلي���ة العل���وم واالدارية و
الطلبة في كلية  وكذلك مواقف 
التربي���ة، باالضافة الى مواقف 
الطلبة م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة بكلية العلوم االجتماعية 

اليه خال مسيرتهم اجلامعية.
واضاف الصقعبي بان د.انوار 
االبراهيم قد قدمت كل التسهيات 
الازمة وموافقتها املبدئية على 
تلبية كل مطالبنا بعد اجراء كل 
امليدانية  الدراسات واملسوحات 
وحتديد االماكن املطلوبة من قبل 
املعنيني بهذا الشأن من اجل العمل 
على توفير تلك اخلدمات للجموع 

الطابية باجلامعة.
وتقدم الصقعبي بكل الشكر 
الى د.انوار االبراهيم  والتقدير 
الفعال  على حس���ن تعاونه���ا 
والصادق في تق���دمي كل ما من 
ش���أنه خدمة جموعنا الطابية 
بالشكل االمثل واملناسب، وواعدا 
اجلموع الطابية بالسعي الدائم 
من اجل توفي���ر كل متطلباتهم 
والعمل على تذليل اي صعوبات 

قد تواجههم في هذا املجال.

الكويتي مدير املركز ناينشان 
جو الذي اصطحب بدوره الوفد 
في جولة حول املركز الذي يضم 
اكثر من عشرة ادوار كل دور 
يعكس جانبا علميا من حياة 
البشرية، موضحا ان هذا املركز 
يهدف الى جذب واستقطاب فئة 
الش���باب واالطفال ومحاولة 
التسلية على  اضفاء نوع من 

العلوم املختلفة.
يذكر ان هذه املشاركة تعد 
اخلامس���ة للكويت ف���ي هذا 
املؤمتر السنوي، حيث كانت 
اول مشاركة كويتية في العام 
2004 وكذل���ك اململكة العربية 
العربية  السعودية واالمارات 
املتح���دة، اال ان الكوي���ت هي 
الدولة الوحيدة التي متثل الدول 

العربية في هذه املشاركة.

جديدة لفريق العمل إلجراء أبحاث 
مماثلة عل����ى احملمي����ات األخرى 

بالكويت خاصة جزيرة بوبيان.
وأكدت د.بهيجة على ضرورة 
وضع جميع احملمي����ات بالكويت 
حتت مظلة واحدة ألهمية ذلك في 
التنوع  تنميتها واحملافظ����ة على 
البيولوجي فيها وتوحيد اجلهود 
من خال االلت����زام والعمل بخطة 
عمل متكامل����ة لتطويرها وحفظ 
احليوانات والنباتات من االنقراض 
من خال إج����راء األبحاث العلمية 
حيث انه من املاحظ ان هناك أنواعا 
كادت ان تنقرض مثل الثعلب األحمر 
والوشق والنيص والنمس والقنفذ 
طويل األذن ولم تتم دراسة أسباب 
انقراضها ولم يتم االحتفاظ بعدد 

منها لرعايتها.

شعار املؤمتر د.علي الزعبي

د.عبداهلل الفهيد

د.يعقوب الرفاعي

محمد الصقعبي

د.حسن عبداللطيفد.عبداهلل الشايجي

منع 14 أستاذًا بـ»الحقوق« من مزاولة مهنة المحاماة لحين تعديل أوضاعهم

المخيزيم مساعدًا لعميد القبول والتسجيل والشايجي رئيسًا
لـ »العلوم السياسية« وعبداللطيف رئيسًا لـ »علم النفس«

»التطبيقي«: عبداهلل المهنا عميد الـ »األساسية«
ووائل الحساوي لـ »التكنولوجية« ومشعل المتلع لـ »التجارية«

في قرارات أصدرها مدير جامعة الكويت

الرفاعي أصدر قرارين بتجديد تعيين وندب في »الهيئة«

آالء خليفة
اجلامع����ة  مدي����ر  اعل����ن 
العربية املفتوحة د.اس����ماعيل 
 تق����ي ان اجلامع����ة رعت بطولة

»Kuwait Little League« للبيسبول 
وذلك انطاقا من حتملها املسؤولية 
االجتماعية جتاه اجيال املستقبل 
صناع الغد بكل انشطتهم واميانا 
بالدور الريادي للمجال الرياضي 
الفتا الى ان اجلامعة تشجع وتدعم 
مثل ه����ذه االنش����طة والبرامج 
احليوية وتسعى الى االرتقاء بها 
الس����يما وان اجلامعة هي اجلهة 
الوحيدة املشاركة في  اجلامعية 

دعم هذا النشاط، مش����يرا الى ان »منظمة كويت ليتل لنج« للبيسبول 
تعمل على تشجيع الشباب من كل اجلنسيات حيث يشترك فيها ما يقارب 
25 جنس����ية واالغلبية عرب وهناك عدد كبير من الكويتيني ميارسون 
هذه الرياضة والتي تفتح املجال للشباب والفتيات ملمارسة هوايتهم في 
لعبة البيسبول باشراف كويتي ومدربني اكفاء وهي تتيح املجال من عمر 
4 س����نوات ولغاية 16 عاما وتنظيم بطوالت خال ايام العطل الرسمية 

)اجلمعة والسبت(.

تقي: الجامعة المفتوحة حريصة
على تشجيع الطلبة رياضيًا

د.اسماعيل تقي

الصقعبي: تظليل بعض مواقف السيارات في »اإلدارية« 
و»التربية« وتوفير أخرى لذوي اإلعاقة في »االجتماعية«

محمد هالل الخالدي
خاط���ب ديوان اخلدم���ة املدنية 
مؤسسات التعليم العالي في الكويت 
بخصوص اع���ان املنظمة العربية 
 للتنمي���ة االدارية ع���ن رغبتها في

 فتح باب الترشيح لوظيفة مراقب 
 مالي ف���ي املنظمة على ان ترس���ل

  طلب���ات الترش���يح ال���ى دي���وان
 اخلدم���ة املدنية ف���ي موعد اقصاه 
يوم اخلمي���س 25 اجلاري يذكر ان 
شروط شغل الوظيفة تخضع ملا هو 
معمول به في الئحة النظام االساسي 
العربية  املنظم���ات  املوحد ملوظفي 

املتخصصة.

منظمة التنمية اإلدارية تعلن فتح باب الترشيح لوظيفة مراقب مالي

وفد من الطالب المتفوقين زار مصر

مقدس لتوفير الدعم المادي الالزم
لشعبة اإلسكندرية لتمكينها من أداء واجباتها

زار وف���د الطاب املتفوق���ني بجامعة الكويت 
جمهورية مصر العربية، حيث مت اعداد برنامج 
خاص للزيارة اش���تمل عل���ى العديد من األماكن 
العلمية والثقافية، وكذلك زيارة املعالم التاريخية 
بها، باالضافة الى مشاركة طاب اجلامعة فرحة 
الشعب املصري بفوز منتخب بادهم بكأس بطولة 
افريقيا للمرة الثالثة على التوالي وللمرة السابعة 

في تاريخ البطولة.
كما استقبل سفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد 
الوفد الكويتي مرحبا بهم وبزيارتهم له، وقد توجه 
الوفد كذلك الى منطقة جبل املقطم وبعض األماكن 
السياحية والتمتع مبشاهدة بعض معالم العاصمة، 
باالضافة الى التجول في احدى املراكز التجارية 

الشهيرة هناك كنوع من الترفيه للطلبة.

وقد شارك في الزيارة نخبة من الطاب املتفوقني 
من مختلف كليات جامعة الكويت وهم: عبداهلل 
الذويخ، خالد العيناني، مشعان املشعان، محمد 
القاف، طلحة الفارسي، يوسف احلسن، حسن 
محمد ما، علي الصحاف، ناصر الربيعة ومحمد 

حياة.
واجلدير بالذكر ان الزيارة نظمت من قبل عمادة 
شؤون الطلبة ومبش���اركة رئيس الوفد مساعد 
عميد ش���ؤون الطلبة د.علي النامي واملستشار 
بالعمادة عادل السبتي و10 من الطاب املتفوقني 
في كلي���ات اجلامعة املختلفة، هدفت الزيارة الى 
مكافأة الطلبة املتفوقني ف���ي اجلامعة، وانعاش 
احلصيلة الثقافية لديه���م، باالضافة الى اضفاء 

روح التعارف واحملبة بني الطلبة.

القاه���رة � كونا: أكد نائب رئيس احتاد 
الطلبة في شعبة االسكندرية عبدالوهاب 
مقدس امس حرص الشعبة على اقامة عدد 
من االنش���طة الطابية املتميزة التي تعزز 
العاقة بني الطلب���ة واالحتاد وتصب في 

صالح مسيرتهم التعليمية.
وأعلن مقدس في تصريح ل� »كونا« عن 
عزم الشعبة بالتعاون مع شركة املشروعات 
الس���ياحية اقامة يوم مفتوح داخل منتزه 
اخلي���ران للترفيه عن الطلب���ة الكويتيني 

الدارسني مبصر.
وق���ال ان منتزه اخلي���ران يعد من أهم 
األنشطة التي تعتزم ش���عبة االسكندرية 
القيام بها، موضحا أن الشعبة تبذل قصارى 
جهدها من أجل توفير املناخ اجليد للتحصيل 

الدراسي للطلبة الكويتيني.
وأضاف ان شعبة الطلبة تقوم بالعديد من 
األنشطة خلدمة 300 طالب كويتي يدرسون 
في جامعة االسكندرية واألكادميية العربية 
للنق���ل البحري من بينه���ا اقامة الدورات 
الى  الرياضية والقيام برح���ات ترفيهية 

األماكن السياحية.
وأشار مقدس في هذا االطار الى انشاء 

الشعبة عدة جلان منها جلنة شؤون الطلبة 
الرياضية واللجن���ة االعامية  واللجن���ة 
واالجتماعية التي تهتم بحل مشاكل الطلبة 
الكويتيني الدارس���ني سواء داخل أو خارج 

اجلامعة.
ولفت الى التعاون القائم بني مسؤولي 
جامعة االسكندرية وش���عبة االسكندرية 
للطلبة الكويتيني بهدف تذليل جميع املشاكل 
التي تواجه الطلبة الكويتيني الدارسني مبصر 
العلمي  وتوفير املناخ املناسب للتحصيل 
للمس���اهمة فيما بعد في مس���يرة التنمية 

بالكويت.
وأشاد مقدس بالتعاون مع املكتب الثقافي 
باالس���كندرية وعلى رأسه امللحق الثقافي 
د.خليفة بهبهاني، موضحا أن املكتب يساعد 
على حل املشاكل العالقة للطلبة الكويتيني 
كأمور القيد باجلامعة واستخراج الهويات 
اجلامعية وغيرها من األمور التي قد تواجه 

الطالب الكويتي في مسيرته الدراسية.
العالي  التعليم  وطالب مق���دس وزارة 
بتوفير الدعم املادي الازم لشعبة االسكندرية 
كي تتمكن من القيام باملهام املنوطة بها خلدمة 

الطلبة والطالبات الدارسني مبصر.

د.رشيد احلمد خالل لقائه وفد الطلبة


