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اللواء ناصر الدعي ود.عبداهلل الفهيد يوقعان بروتوكول التعاون بحضور الشيخ مشعل األحمد ود.أنور اليتامى الشيخ جابر املبارك يقلد اللواء الركن خالد اجلراح رتبة فريق

جمعة العبادي

الحرس الوطني والجامعة وقعا بروتوكول تعاون لتشجيع البحث العلمي
بحضور نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد، 
عقد في الرئاسة العامة للحرس 
الوطني بروتوكول تعاون بني 
احلرس الوطني وجامعة الكويت 
وقعه عن احلرس الوطني وكيل 
احلرس الوطن���ي اللواء ناصر 
الدعي وعن جامعة الكويت مدير 

اجلامعة د.عبداهلل الفهيد.
ويأتي توقي���ع البروتوكول 
في اطار اهمية التعاون العلمي 
الرئاسة  والثقافي والتقني بني 
العامة للحرس الوطني وهيئات 
ومؤسسات التعليم مبستوياتها 
العلمية واالكادميية في الكويت، 
وادراكا ألهمي���ة ه���ذا التعاون 
باعتباره عنصرا اساسيا لتطوير 
عالقات ثنائية على اساس راسخ 
قوامها الثقة املتبادلة بني الطرفني 
مبا يحقق مصاحلهما املشتركة 
العلمية والثقافية  في املجاالت 

والفنية والتقنية.
ويتضمن بروتوكول التعاون 
بني الرئاسة العامة للحرس الوطني 
وجامعة الكويت 22 مادة تهدف 
الى تشجيع الزيارات املتبادلة بني 
الطرفني واقامة الندوات واللقاءات 
املتعلقة باالنشطة واملوضوعات 
ذات االهتمام املشترك، السيما في 
مجال ال���دورات التدريبية التي 
تعقدها جامعة الكويت في املجاالت 
املختلفة وتوفير عدد من مقاعد 

مؤسساتهما التعليمية والتقنية 
والثقافية عن طريق تبادل الكتب 
واملجالت واملطبوعات والبرامج 

الصوتية واملرئية.
ان  الى  البروتوكول  وتطرق 
جامعة الكويت تساهم في اعداد 
املناه���ج والبرام���ج االكادميية 
التعليمية  املطلوبة للسياسات 
والثقافي���ة والتقني���ة للحرس 
الوطني والقيام بتدريبها وفق 
اآللية التي يت���م االتفاق عليها 
بينهما، كما تسعى اجلامعة الى 
اعداد احملت���وى العلمي للمواد 
العلمية الالزم���ة لها، باالضافة 
الى التعاون مع احلرس الوطني 
في سبيل احلصول على االعتماد 
االكادميي للمؤسسات التعليمية 
في احل���رس الوطن���ي وتقدمي 
الالزمة في مجاالت  املس���اعدة 
االحصاء واالس���تبيان والعلوم 
االدارية والتطوير االداري وتقنية 
املعلومات، فضال عن وضع آلية 
محددة لقبول منتسبي احلرس 
الوطني في كليات جامعة الكويت 
والتحاقهم ببرنامج الدراس���ات 
العلي���ا اثناء م���دة خدمتهم في 
الوطني م���ع مراعاة  احل���رس 
التي يت���م االتفاق  الضواب���ط 
عليها، اضافة الى انتداب منتسبي 
الوطني من احلاصلني  احلرس 
على شهادات الدكتوراه للتدريس 

بكليات اجلامعة.

الوطني،  الدورات للحرس  هذه 
فيما تقوم جامعة الكويت بتنظيم 
الدورات التدريبية التي يطلبها 
منها احلرس الوطني في املجاالت 
املختلفة، وذلك وفقا لالمكانيات 
املتوافرة لها م���ع التركيز على 
اجلوان���ب التطبيقية والعلمية 

بهدف متكني منتس���بي احلرس 
الوطني من اعداد استراتيجيات 
االس���اليب احلديثة ف���ي اعداد 

البرامج التدريبية.
ونصت مواد البروتوكول على 
ان تس���اهم جامعة الكويت في 
اعداد البحوث والدراسات لتغطية 

االحتياجات والنش���اطات التي 
الوطني، كما  يحتاجها احلرس 
تقوم اجلامعة بتقدمي االستشارات 
املطلوبة للح���رس الوطني في 
التع���اون بينهما وفقا  مجاالت 
لالمكانيات املتاحة على ان يعمل 
الطرفان على توثيق الصالت بني 

بحضور الشيخ مشعل األحمد واللواء الدعي ود.عبداهلل الفهيد المبارك قلّد الجراح رتبة فريق

العبادي: زيارة الملك عبداهلل للكويت
تعكس المستوى المتميز للعالقات الثنائية

»الديوان«: 90% نسبة الكويتيين
العاملين في الجهات الحكومية

رد ديوان اخلدمة املدنية على املقال املنشور في »األنباء« حتت عنوان 
»نظام ال� 50%« واملتضمن انتقاد الكاتبة على كيفية معاجلة مش����كلة 
البطالة، بأنه متاشيا مع السياسة العامة للدولة في قصر التعيني على 
الكوادر الوطنية فقط إال في حالة الندرة تأكيدا على حق القوى العاملة 
الوطنية في العمل وواجبها في بناء وطنها من خالل التواجد الفعال في 
جميع قطاعات ومجاالت العمل، كما بدأت الدولة في تطبيق سياسة اإلحالل 

مباشرة بعد التحرير ومازالت هذه السياسة قائمة حتى تاريخه.
وجتدر اإلش����ارة الى ان ديوان اخلدمة املدنية يحرص على التفعيل 
الدائم واملستمر لهذه السياسة بغرض توفير فرص عمل للكوادر الوطنية 
وإحاللها محل العمالة الوافدة، وم����ن النتائج املترتبة على تنفيذ تلك 
السياس����ة فإنه قد جتاوزت حاليا نسبة الكويتيني العاملني في معظم 
اجله����ات احلكومية 90% فأكثر من إجمال����ي العاملني لديها تنفيذا لهذه 
السياس����ة. علما ان معظم العاملني غير الكويتيني يشغلون وظائف ال 
يقبل عليها الكويتيون، كما ان الدولة مازالت في حاجة لغير الكويتيني 
لشغل الوظائف التي مازالت فيها ندرة من الكويتيني مثل »األطباء في 
بعض التخصصات � وكذلك املدرسون لبعض التخصصات � أو اخلبراء 

واملستشارين في شتى املجاالت«.

قلد النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك الل���واء الركن خالد 
اجل���راح الصباح رتبة فريق تنفيذا للمرس���وم 
االميري الصادر عن س���مو األمير القائد االعلى 

للقوات املسلحة.
وهنأ الشيخ جابر املبارك الفريق الركن خالد 
اجلراح بحصوله على ثقة سمو امير البالد بتعيينه 

نائبا لرئي���س االركان العامة للجيش متمنيا ان 
تكون الترقية حافزا لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
لهذا البلد املعطاء. وحضر مراسم التقليد رئيس 
االركان العامة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
ورئيس هيئة مكتب النائب االول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير الدفاع الفريق صالح احلميضي 

واعضاء مجلس الدفاع العسكري.

 قال س���فير األردن لدى البالد 
جمعة العب���ادي ان الزيارة التي 
سيقوم بها ملك األردن عبداهلل الثاني 
إلى البالد اليوم حتظى بأهمية بالغة 
وتنطوي على دالالت أخوية ورمزية 
تعكس املستوى املتميز الذي بلغته 
العالقات الثنائية. وأضاف العبادي 
ان الزيارات الت���ي يقوم بها امللك 
عب���داهلل ويلتقي فيه���ا مع أخيه 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وأخوانه املسؤولني 
في الكويت في شهر رمضان املبارك 
من كل عام باتت تقليدا س���نويا 
وس���نة حميدة. وأشار الى تطور 
العالقات األردنية � الكويتية على 
كل األصعدة السياسية واالقتصادية 
والثقافية، مضيفا انها تشهد منوا 
التوجيهات  وتقدما مطردا بفضل 
احلكيمة والرؤى الثاقبة من قيادتي 
البلدين واحلرص على دفع العالقات 
إلى مستويات متميزة وآفاق أرحب. 
وأكد ان الزي���ارات تضيف لبنات 
إضافية تعزز العالقات األخوية التي 
وصفها بأنها »راسخة ومنوذجية 
بامتياز« بني البلدين والش���عبني 
الشقيقني كما انها حتقق املزيد من 

الترابط والتالحم بينهما وسينجم 
عنها كل ما من شأنه خدمة مصالح 
األمة العربية واإلسالمية ومساندة 
قضاياه���ا العادلة. وقال العبادي 
ان األردن والكويت يقومان بدور 
ايجابي ومحوري في املنطقة من 
خالل ما يجمعهما من تفاهم سياسي 
عميق ورؤى مش���تركة وتعاون 
وثيق ورغبة صادق���ة بضرورة 
بذل كل اجله���ود وتضافرها حلل 
القضايا واألزمات التي تعاني منها 

املنطقة.


