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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلنت مسؤولة العالقات العامة واالعالم باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع اجلامعة مرمي الراش����د 
ان وفدا من جامعة املل����ك عبدالعزيز قام بزيارة مقر 
االحتاد للتعرف على جتربته واالستفادة منها، وقالت 
الراش����د: انه مت تعريفهن في البداية بتاريخ االحتاد 
العريق منذ بدايته الى يومنا هذا وما هيكلته ودوره 

املهم باالحتاد وذلك من خالل حلقة نقاشية مع رئيسة 
جلان الطالبات بالهيئة االدارية ورئيسة جلنة املرأة 
بالهيئة التنفيذية في اعوام سابقة م.فاطمة البداح والتي 
تطرقت فيها لتجربتها الشخصية كيف اثرت وتأثرت 
بهذه التجربة العميقة، وقد اعرب الوفد السعودي عن 
سعادته باالستماع لتجربة طلبة الكويت متمنيا ان يوفق 

االحتاد في أعماله وبدوره باجلامعة واملجتمع.

وفد سعودي اطلع على تجربة اتحاد الطلبة

الكندري: السماح للطلبة بالتسجيل
 في المقرر التمهيدي للمرة الثالثة في »الصيفي«

اتحاد أميركا أصدر باقة شهر مايو
من الكتب في موقع نادي القراء

الدمخي: قبول 82 طالبًا وطالبة بـ 5 برامج
 في جامعة الخليج العربي بالبحرين

االخيرة لهؤالء الطلبة بالتسجيل 
باملقرر التمهي����دي للمرة الثالثة 
والس����تنفاد جمي����ع االختيارات 
والفرص املتاحة لديهم ومن اجل 
احلفاظ على مستقبلهم وحياتهم 
الدراسية باجلامعة بالشكل االمثل 

واملناسب.
واختت���م الكندري تصريحه 
قائال ان هذا االقتراح ال يعدو اال ان 
يكون سوى خطوة على الطريق 
الصحيح من اجل حتقيق جميع 
طموحات ورغبات زمالئنا الطلبة 
والطالب���ات باجلامعة الذين لن 
ندخر اجلهود في سبيل حتقيق 
مطالباتهم والدفاع عن مكتسباتهم 
داخل اجلامع���ة من اجل اخراج 
جيل واعد يحق���ق ويخدم هذا 
الوطن الغالي على جميع االصعدة 

واملستويات.

عبداهلل املضف والذي يتناول فيها 
عدة قضايا يصوغها الكاتب بقالب 
الكتاب  اما  درامي سياسي مميز، 
الكويت«  الثالث فه����و »تاري����خ 
للمؤرخ عبدالعزيز الرشيد والذي 

يتناول فيه تاريخ الكويت.
بدوره، ثمن السبيعي مشاركات 
الطلبة وتفاعلهم مع النادي، حيث 
انه ومنذ فتح باب مشاركة الطلبة 
هذا العام واللجنة الثقافية تتلقى 
اقتراح����ات وآراء عديدة تنم عن 
حرص ووعي ثقافي. ودعا السبيعي 
جميع الطلبة الى االطالع على باقة 
هذا الشهر في موقع نادي القراء 
www.nuks. على موقع احتاد اميركا
org ومتابع����ة اخبار اللجنة على 
املوقع، حي����ث ان هناك املزيد من 
املفاجآت واملشاريع الثقافية التي 

سترى النور قريبا.

وهؤالء سيكون موعد اختبارهم 
ومقابلتهم الشخصية في الساعة 
الثامن���ة والنص���ف من صباح 

االثنني 14 يونيو 2010. 

خامسا: برنامج إدارة التقنية

 املجموعة األولى:  مقداد محمد 
أكبر جمعة، قتيبة علي محمد نور 
العوضي، مرمي رياض عبداهلل 
بشارة، منال عبدالعزيز سليمان 
الربيش. وهؤالء سيكون موعد 
اختبارهم ومقابلتهم الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 

صباح األحد 30 مايو 2010.
املجموع���ة الثاني���ة:  أحمد 
احلميدي صالح الشالحي، هديل 
جاسم شعبان العميري. وسيكون 
موعد اختبارهم���ا ومقابلتهما 
الش���خصية في الساعة الثامنة 
والنصف من صباح يوم االثنني 

31 مايو 2010.
املجموعة الثالثة:  صفاء محمد 
حاجي حسني، صالح عباس حسني 
عباس الناصر. وسيكون موعد 
اختبارهما ومقابلتهما الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 
صباح األربعاء 2 يونيو 2010. 

ودعا د.الدمخي املقبولني الى 
احلضور الى مقر جامعة اخلليج 
العربي مبنطقة السلمانية )بدءا 
الثامنة والنصف  الس���اعة  من 
صباحا( وحسب املواعيد املشار 
اليها مصطحبني معهم ما يثبت 
هويتهم وتسديد الرسوم املقررة 
لالمتحانات وقيمتها 50 دينارا 

بحرينيا.

الدورات وآلية االختيار أو الشروط 
اخلاصة التي تضعها االدارة العامة 
الدورات  لإلطفاء للقبول به���ذه 
على اعتبار ان اجلهات املختصة 
واملسؤولة في االطفاء تقوم بذلك 
بناء على دراسات مسبقة مع االخذ 
بعني االعتبار اخلطط املستقبلية 

لالدارة العامة لالطفاء.
وأشارت الرومي الى أن آخر 
يوم لتوزيع املظاريف على الراغبني 
في التسجيل في دورات االطفاء 
سيكون في 6 يوليو املقبل، على 
أن جترى قرعه علنية بني املتقدمني 
الذي���ن تتوافر فيهم الش���روط 
املطلوب���ة لاللتح���اق بالدورات 
ويجتازون االختبارات واملقابلة 
الشخصية في حال فاق عددهم 
العدد املطلوب للدورة، في يوم 
االثنني املوافق 9 أغسطس املقبل، 
الفتة الى ان توزيع املظاريف على 
الراغبني بالتسجيل سيكون في 
املتدربني  مكتب تنس���يق قبول 
مببنى رقم 7 بديوان الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
منطقة العديلية، كما سيكون هناك 
موظفون للرد على اي استفسارات 

بشأن هذه الدورات.

يوسف محمد الكندري، فالح نايف 
سلطان الفضلي، مرمي عبدالعزيز 
يعقوب، مجب���ل مطلق جمعان 
بوسمري، منال علي محمد محسن 
العجمي، منى موسى مصطفى 
ش���عيب، لطيف���ة أحم���د فرج 
السويلم، وهؤالء سيكون موعد 
اختبارهم ومقابلتهم الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 

صباح االثنني 7 يونيو 2010. 

رابعا: برنامج التعليم عن بعد 

 املجموع���ة األول���ى:  خليل 
ابراهي���م احلم���ر، رمي خميس 
محم���د الغريب، ريه���ام دخيل 
القطان،  الشمري، علي عبداهلل 
ف���راس عبداللطيف الفيلكاوي، 
فيصل بخيت س���الم املطيري، 
ابراهي���م معرفي، محمد  محمد 
فالح غامن اخلالدي، محمد مزعل 
عوض احلربي، مرضي فهيد فالح 
مجالد العازمي، مرمي صالح ميرزا 
صالح عبداهلل، مرمي عبدالرحيم 
ابراهيم عبداهلل، مشاعل احمد 
راشد حسن، مشاعل حامد عبداهلل 
الشرف، منتهى سرحان ياب فزع 
الهندال. وهؤالء سيكون موعد 
اختبارهم ومقابلتهم الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 

صباح األحد 13 يونيو 2010. 
املجموع���ة الثاني���ة: ناصر 
يعق���وب عيدان محم���د، نورة 
أحم���د عبداللطيف الفهد، نورة 
خالد أحمد خالد الشرف، نوف 
بدر حس���ني حج���ي بوعباس، 
هناء محمود محمد غريب علي. 

تكون حاصلة على شهادة الثانوية 
العامة أو ما يعادلها بنسبة ال تقل 
عن 50% للقس���م العلمي و%55 

للقسم األدبي.
أما شروط القبول في دورات 
رقيب االطفاء املخصصة للذكور 
فقال���ت الرومي ان يكون املتقدم 
كويتي اجلنسية، أن يتراوح عمر 
املتقدم من 17 عاما الى 24 عند بداية 
الدورة، باس���تثناء دورة مشغل 
آليات فالعمر املطلوب هو من 21 
الى 28 عاما، باالضافة الى شهادة 
الثانوية العامة وما يعادلها في 
هذه الدورة لكن بالنسبة للدورات 
االخرى فان النسبة املطلوبة هي 
50% للقسم العلمي و55% للقسم 

االدبي.
الروم���ي أن مكتب  وأك���دت 
تنس���يق وقب���ول املتدربني في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب يقوم بالدور في عملية 
اس���تقبال املتقدمني الراغبني في 
االلتحاق بهذه الدورات وفق آلية 
مت االتفاق عليها مع املسؤولني في 
االدارة العامة لالطفاء، الفتة الى ان 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب ال تتدخل في نوعية 

العنزي، ابتهال عبداحملسن علي 
التحو، يوس���ف طحيمر بركات 
الش���مري، نورية توفيق راشد 
املسعودي، بدر يوسف علي مراد، 
وهؤالء سيكون موعد اختبارهم 
ومقابلتهم الشخصية في الساعة 
الثامن���ة والنص���ف من صباح 

االثنني 7 يونيو 2010. 

ثالثا: برنامج اإلعاقة الذهنية والتوحد

أبرار  املجموع���ة األول���ى:  
محمد أحمد قط���ان، بدر ناصر 
شداد العجمي، بشاير جابر غلوم 
عوض، جاسم عبدالهادي زمان، 
الشايجي،  دالل س���ليمان حمد 
س���ارة س���عد محمد الهاجري، 
س���الي يعقوب عبداهلل بوملد، 
وهؤالء سيكون موعد اختبارهم 
ومقابلتهم الشخصية في الساعة 
الثامنة والنصف من صباح االحد 

6 يونيو 2010. 
 املجموعة الثانية:  عبداهلل 

االدارة العامة لإلطفاء س���يكون 
دعما وتكميال لدور الرجل حيث 
س���توجه اخلريجات للعمل في 
املواقع التي تسبب حرجا للرجل 
أثناء قيامه بواجبه في التفتيش 
على الش���روط الوقائية واالمن 

والسالمة.
وحول شروط القبول في هذه 
الدورة قالت الرومي ان من أهم 
الش���روط هي: ان تكون كويتية 
اجلنسية، أن ال يقل عمرها عن 17 
عاما وال يزيد على 24، وأال تكون 
متزوجة في اثن���اء الدورة، وان 

اختبارهم ومقابلتهم الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 

صباح األحد 6 يونيو 2010. 
املجموعة الثانية: 

زينب يوس���ف محمد باقر، 
مش���عل ن���وري عب���د طوفان 
الشمري، ناصر شفيان عبدالهادي 
العنزي، وهؤالء سيكون موعد 
اختبارهم ومقابلتهم الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 

صباح االثنني 7 يونيو 2010. 

ثانيا: برنامج صعوبات التعلم

 املجموع���ة األول���ى:  زينب 
مطر عب���اس الظفي���ري، مرمي 
فاضل عبداهلل رضا، دانة نايف 
املطيري، وضحة سعد الهاجري، 
بدور علي عبداهلل البليس، شيماء 
حسن القطان، فهد سالم رشيد 
الركدان، شيماء حسن البحيري، 
الغريب،  ابراهيم راش���د  رباب 
هيفاء س���الم عب���داهلل، حنان 
رش���ود عبداهلل الرقبة، هنادي 
عيد محم���د املبايع، هدى عادل 
العنزي، وهؤالء سيكون موعد 
اختبارهم ومقابلتهم الشخصية 
في الساعة الثامنة والنصف من 

صباح األحد 6 يونيو 2010.
الثاني���ة: اميان  املجموع���ة 
يوسف القبندي، محمد مصطفى 
حمزة كابلي، عيسى محمود احمد 
دش���تي، جمانة ع���ادل عبداهلل 
الفض���ل، فاطمة مط���ر عباس 
الظفيري، هيا خالد حمد الرغيب، 
حمد هويدي العصيمي، نواف 
عبداهلل املطيري، يحيى حسني 

خ���الل االلتحاق ب���دورة رقيب 
اطفاء تخصص مفتش وقاية، هذا 
باالضافة الى أربع دورات رقيب 
اطفاء للذكور وهي: مشغل آليات، 
مكافحة، مدخل بيانات واتصاالت 

اطفاء.
وع���ن دورة رقي���ب االطفاء 
املخصصة لالناث أوضحت الرومي 
في تصري���ح صحافي، أن املرأة 
الكويتية أثبتت جدارتها وفاعليتها 
في جميع املج���االت التي عملت 
فيها، مؤكدة أن مش���اركة املرأة 
في سلك االطفاء حسب ما ارتأت 

آالء خليفة
أعلنت جامعة اخلليج العربي 
أسماء الطلبة الكويتيني املقبولني 
في عدة برامج بكلية الدراسات 
العليا اعتبارا م���ن بداية العام 

الدراسي املقبل 2011/2010.
وبهذه املناسبة أعلن رئيس 
املكت���ب الثقافي بس���فارتنا في 
الدمخي  البحرين د.علي  مملكة 
أن املكتب تلقى أسماء 82 مرشحا 
للدراسة بكلية الدراسات العليا 
في 5 برامج هي: تربية املوهوبني، 
وصعوب���ات التعل���م، واإلعاقة 
الذهني���ة والتوح���د، والتعليم 
والتدريب عن بع���د، باإلضافة 
لبرنامج إدارة التقنية، وأضاف 
د.الدمخ���ي أن املقبولني هم من 
املدنية  مرشحي ديوان اخلدمة 
التربية وقد مت اختيار  ووزارة 
الطلب���ة األكثر اس���تيفاء طبقا 
لتخص���ص البرنامج، والطلبة 
املرشحون حس���ب البرامج هم 

كالتالي: 

أوال: برنامج تربية الموهوبين

 املجموعة األولى:  أبرار حمزة 
عب���اس عبداهلل، بدور س���عود 
عسكر البلوشي، بشاير خميس 
محمد رضا، جابر محمد علي رضا 
علي، حسني صالح محمد العجمي، 
شيخة سعود عبداهلل السعيدي، 
عناية خليفة مفرج اخلليفة، فواز 
حمد فالح فيصل الفضلي، ماجدة 
حسني أكبر حسن، دالل محمود 
محمد الكندري، زينب محمد علي 
الصفار، وهؤالء سيكون موعد 

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي قرارا يحدد فيه 
املكاتب النوعية في مجال تطبيق 
العلمي العضاء  التف���رغ  الئحة 
هيئة التدري���س بكليات الهيئة 
طبقا للمادة 2/4 من الالئحة وهي 
العملية  التربية  كالتالي: مكتب 
والتدريب امليداني لكلية التربية 
االساسية، مكتب التدريب امليداني 
الهيئ���ة، واملكتب  لباقي كليات 

الفني.
م���ن جانبه���ا أعلن���ت نائب 
املدي���ر العام لش���ؤون التدريب 
العامة  الهيئ���ة  ف���ي  بالتكليف 
للتعليم التطبيقي والتدريب سعاد 
الرومي أن مكتب تنسيق قبول 
املتدربني سيبدأ اعتبارا من يوم 
األحد املوافق 6 من شهر يونيو 
املقبل في توزيع املظاريف اخلاصة 
بدورات رقيب إطفاء للحاصلني 
على ش���هادة الثانوية العامة أو 
م���ا يعادلها، مؤكدة أن هذا العام 
وللمرة األولى تفتح االدارة العامة 
الباب لالناث لاللتحاق  لالطفاء 
بالدورات املتخصصة وذلك من 

بدوره على مسيرته العلمية فيما 
بعد.

واكد الكندري ان تلك اخلطوة 
والتي نطالب من خاللها بتغيير 
الفرصة  النظ����ام التاح����ة  ه����ذا 

اوال »الكوي����ت وجاراتها« والتي 
قام فيها املؤلف بتلخيص تاريخ 
الكويت في النصف االول من القرن 
املاضي، اما الكتاب الثاني فهو رواية 
بعنوان »املنتظر« للروائي الشاب 

آالء خليفة
طالب رئيس الهيئة االدارية في 
االحت����اد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اجلامعة عمار الكندري االدارة 
اجلامعية بطلب السماح للطلبة 
والطالبات باجلامعة بالتس����جيل 
في املقرر التمهيدي للمرة الثالثة، 
وذلك على ان يك����ون في الفصل 

الدراسي الصيفي املقبل.
وقال الكن����دري قائال انه متت 
مخاطبة االدارة اجلامعية من اجل 
السماح لهؤالء الطلبة بالتسجيل 
عبر تغيير نظام التسجيل والذي 
يجبر الطالب في حالة رسوبه مرتني 
على التحويل االجباري الى احدى 
الكليات التي يتم حتديدها وليس 
على حسب رغباته او اختياراته مما 
ينتج عنه التأثير السلبي على حياة 
الدراسية والذي ينعكس  الطالب 

آالء خليفة
اعلن رئي����س اللجنة الثقافية 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع الواليات املتحدة االميركية 
فهد الس����بيعي عن اصدار اللجنة 
لباقة ش����هر مايو م����ن الكتب في 
موقع نادي القراء التابع لالحتاد، 
واوضح السبيعي ان النادي يشهد 
اقباال شديدا من قبل الطلبة بصورة 
تعكس حبهم للقراءة والتحصيل 
العلمي في شتى املجاالت، حيث 
حرصت اللجنة على ان تنوع قدر 
االمكان في الكتب لتشمل املجاالت 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
واالدبية، كما قامت بالتركيز على 
تاريخ الكويت واوضاع البلد من 
خالل الكتب احمللية التي هي من 
اصدار وتأليف اقالم كويتية، وتأتي 
باقة هذا الشهر بثالثة كتب وهي 

عمار الكندري

فهد السبيعي

الطلبة املشاركون في املشروع

د.علي الدمخي

سعاد الرومي د.يعقوب الرفاعي

فيلم أكشن يكشف إبداعات
 وقدرات شباب الكويت السينمائية

محمد هالل الخالدي
ضمن أنشطة طلبة الكويت الدارسني في كلية 
االع���الم وفنون االتصال � قس���م العالقات العامة 
واإلعالن التابعة جلامعة 6 اكتوبر اقيم حفل عرض 
مش���روع تخرج حتت عنوان »أكشن« الذي يدمج 
بطياته تخصصي العالقات العامة واإلعالن يتضمن 
سلسلة تطور افالم االكش���ن في شمس السينما 
املصرية وعرض ايجابياته وسلبياته على املشاهد.. 
حضر احلف���ل عميد كلية االعالم وفنون االتصال 
باجلامعة االستاذ د.شعبان شمس وعدد من اعضاء 

الهيئة التدريسية.
بدأ احلفل بكلمة ألقاها الطالب عبدالرحمن فهد 
الزعبي نيابة عن القائمني باملش���روع شكر فيها 
احلضور وأوضح أن االسبباب التي دفعتهم لعمل 
مثل هذا الفيلم يعود الى تسليط الضوء على تاريخ 

تطور افالم االكشن بالسينما املصرية، مضيفا ان 
العمل استغرق من اجلهد والوقت الكثير حتى يتم 

تقييمه بالشكل الصحيح الالئق بتلك املسيرة.
بعدها عرض الفيلم املصور الذي القى استحسان 
وقب���ول احلضور ومن ثم ق���ام فريق العمل على 
املشروع بتكرمي عميد الكلية بصفته املشرف العام 
للمشروع، وكل من د.أماني البرت ود.حنان الشني 
إلشرافهما ومتابعتهما لتنفيذ املشروع كما مت تكرمي 

عدد من اعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام احلف���ل مت تكرمي الطلبة الكويتيني 
القائمني على املشروع وعددهم 8 طالب وطالبات 
فلس���طينيات وهم أحمد الرشيدي، حسني الفهد، 
سلطان احلسيني، عبدالرحمن دشتي، عبدالرحمن 
الزعبي، عبداهلل الكندري، محمد الشمري، يوسف 

الشطي، هناء عناني.

خالل مشروع بحث قدمه طلبتنا في 6 أكتوبر

»التطبيقي« تحدد المكاتب النوعية  إلجازات
 التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس بكلياتها

الرومي: توزيع المظاريف على الراغبين في التسجيل بدورات رقيب إطفاء يبدأ األحد المقبل

العجمي: حملة تواقيع اليوم تأييدًا لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب
أكد أن فصل القطاعين مصلحة وطنية

تبدأ رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم حملة جمع تواقيع 
ألعضاء الهيئة التدريسية في الهيئة تأييدا لفصل قطاع 

التعليم التطبيقي عن التدريب.
واكد رئيس الرابطة د.معدي العجمي ان الهدف من 
هذه احلملة هو توضيح حجم التأييد الذي يتمتع به 
مبدأ الفصل من قبل اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
انطالقا من انهم املعنيون به من جهة ولكون اهل مكة 

ادرى بشعابها.
وقال ان هذه القضية بدأ التحرك فيها نحو 10 سنوات 
وتبنتها حوالي 4 هيئات ادارية سابقة ومجلس ادارة 
الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب وافق في 

العام 2004 على فصل القطاعني واوصى بذلك.
وأوضح د.العجمي ان رأي املكتب االستشاري الكندي 

في يوليو 2009 أوصى ايضا بفصل القطاعني، مش����يرا الى ان الهيئة 
فيها خمس����ون الف طالب وطالبة و3 آالف اس����تاذ وهذا العدد الكبير 
فيه����ا ادى الى صعوبة في ادارتها ووجود ترهل اداري كبير، ما يؤكد 
احلاج����ة الى فصل التعليم التطبيقي عن التدريب اليجاد حل للترهل 
االداري احلاصل. وبني د.العجمي ان هذه احلم����لة ستؤكد ذلك وتبني 
ان اجلسم االكادميي يؤيد مبدأ الفصل تأييدا كامال، مذكرا بأن الرابطة 

حتفظت على تشكيل اللجنة التي انيط بها مهمة الفصل 
النحراف التشكيل ومخالفت���ه لتوصي�����ة الهي����ئة 
بالفصل واسناد مهمة ج����ديدة للجنة وهي مراجعة 
هيكلة الهيئ����ة وفلسفة انش����ائها ورؤية امكان الفصل 
من عدمه ما يعني الع���ودة الى املرب����ع االول وضياع 

عمل 10 سنوات.
واضاف د.العجمي رفضنا الضغوط التي مورست 
عل����ى اعضاء اللجنة الت����ي ادت لتوجيه قرارهم نحو 
عدم املوافقة على الفصل وفق آراء وقناعات شخصية 
ال ترقى للرأي الفني الذي وضعه املكتب االستشاري 
الكندي ومبخالفة واضحة لتوصية مجلس ادارة الهيئة 
لكونه االكثر معرفة ودراية بأوضاعها وعكس توجهات 

اللجنة اصال.
واش����ار د.العجمي الى ان اخلطة اخلمسية للدولة 
تضمنت انشاء 3 جامعات حكومية واسرع جامعة ميكن ان حتقق خطة 
التنمي����ة هي فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وان يكون التعليم 
التطبيقي جسما متكامال للجامعة، مبينا ان لدينا تقريبا 1200 عضو 
هيئة التدريس الغالبية العظمى منهم من حملة الدكتوراه كما ان لدينا 
طلبة ومباني ومناهج، وبالتالي فاجلس����م مهيأ ونحتاج فقط الصدار 

تشريع ومرسوم بهذا االمر.

د.معدي العجمي

»التعليم العالي« تدرس الخطوات 
التنفيذية لترجمة مضامين النطق السامي

محمد هالل الخالدي
تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء جميع الوزراء كل 
فيما يخصه مبباشرة اخلطوات الكفيلة بتلبية اجلوانب 
التنفيذية املنوطة باجلهات احلكومية املختلفة بشأن 
مضامني الكلمة السامية التي وجهها صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحم����د ألبنائه املواطنني في 
يناير املاضي، باشرت وزارة التعليم العالي سلسلة 
من االجراءات التي من شأنها ترجمة اخلطاب السامي 

ال����ى واقع ملموس والعم����ل مبضامني كلمة صاحب 
السمو األمير، كما بدأت جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بخطوات مماثلة لتلبية 
اجلوانب التنفيذية املتعلقة بالتعليم العالي والذي 
يعد أهم قطاعات الدولة واجلهة املسؤولة عن توفير 
قوة العمل املدربة واملؤهلة للبناء والتطوير، ونظرا 
ألهمية مؤسسات التعليم العالي في خلق جيل واع 

ومثقف يؤدي واجباته جتاه بلده والعالم.


