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مجلس الوزراء: عبداللطيف البدر مديرًا للجامعة و عبدالعزيز الماجد وكياًل لـ »العدل«

وقلق كبيرين األحداث والتطورات 
املؤسفة التي تشهدها جمهورية 
الشقيقة، حيث  العربية  مصر 
أحيط املجلس علما باالتصال 
ال���ذي أجراه صاحب  الهاتفي 
السمو األمير مساء امس بأخيه 
الرئيس محمد حس���ني مبارك 
لالطمئنان عل���ى األوضاع في 
مصر الشقيقة، وما أكده سموه 
من إدانة الكويت ألعمال الشغب 

من د.علي محمد مجور رئيس 
ال���وزراء باجلمهورية  مجلس 
اليمني���ة الش���قيقة والرئيس 
لويس اينا سيو لوال ديسيلفا 
رئيسة جمهورية البرازيل في 
إطار ما يربط بني الكويت وهذه 
الشقيقة والصديقة من  الدول 
رواب���ط وثيق���ة ومميزة على 

مختلف املستويات.
هذا وقد تابع املجلس باهتمام 

الرسالتني اللتني تلقاهما صاحب 
السمو األمير من كل من جيمس 
بيك���ر وزير خارجية الواليات 
املتحدة األميركية األسبق ومن 
اجلنرال كولن باول رئيس األركان 
ووزير خارجية الواليات املتحدة 
األميركية األسبق واللتني تعلقتا 
بقبولهما الدعوة للمشاركة في 
الكويت مبناسباتها  احتفاالت 

الوطنية املجيدة.
ث���م اطل���ع املجل���س على 
الرسالتني اللتني تلقاهما كل من 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد من ج���ان بول كارتيون 
مؤسس ورئيس منتدى كرانس 
مونتانا واللتني تعلقتا بالدعوة 
للمشاركة في املنتدى االستثنائي 
املقرر عقده ف���ي الرباط مبقر 
املنظم���ة اإلس���المية للتربية 
والعلوم والثقافة )ايس���يكو( 

خالل مارس املقبل.
كما اطل���ع املجل���س على 
الرسالتني اللتني تلقاهما سمو 
رئيس مجلس الوزراء من كل 

السياسية على  الس����احة  على 
الصعيدين العربي والدولي.

ب���دوره، ق���ال نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
املستش���ار راش���د احلماد، ان 
مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 
االسبوعي على مشروع مرسوم 
بتعيني عبدالعزيز املاجد وكيال 

لوزارة العدل.
ويشغل املاجد حاليا منصب 
وكي���ل وزارة العدل املس���اعد 

للشؤون املالية واالدارية.
كما أعلن���ت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان مجلس الوزراء وافق 
في اجتماعه األس���بوعي امس 
على مش���روع مرسوم بتعيني 
البدر  د.عبداللطي���ف احم���د 
مديرا جلامعة الكويت بالدرجة 
املمتازة، ويش���غل البدر حاليا 
منصب األمني العام ملعهد الكويت 

لالختصاصات الطبية.

كما بني د.الظفي����ري ان هناك 
العديد من امللفات املتعلقة باعضاء 
هيئة التدريس من ترقيات وتظلمات 

ومزايا وغيرها من االمور التي يجب 
حلها وتوفير االس����تقرار النفسي 

لعضو هيئة التدريس.

وفي هذه املناسبة الطيبة فإن 
مجلس الوزراء يبتهل الى اهلل 
عز وجل ان يدمي على الكويت 
أمنها واستقرارها وعزها حتت 
القيادة احلكيمة لصاحب  ظل 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وان يحفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه.
ثم اطلع املجلس على الرسائل 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من كل من امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة والرئيس لويس اينا 
س���يو لوال ديس���يلفا رئيسة 
البرازيل والرئيس  جمهورية 
بورفير يولوبو سوسا رئيس 
جمهورية هندوراس والرئيس 
د.رام باران ياداف رئيس نيبال 
والتي تعلقت بالعالقات الثنائية 
القائمة بني الكويت وهذه الدول 
الش���قيقة والصديقة وس���بل 
تنميته���ا في جمي���ع املجاالت 

وامليادين.
كما اطل���ع املجل���س على 

مع اخوانه الوزراء.
واطلع املجلس على توصية 
محضر اجتماع للجنة الشؤون 
االقتصادية بشأن املوافقة على 
مش���روع قانون بفتح اعتماد 
اضافي مبيزانية الهيئة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والث���روة 
السمكية للس���نة املالية 2010 
- 2011 وعلى توصيات اللجنة 
بشأن املوافقة على مشروعات 
القوان���ني بربط ميزانيات عدد 
من اجلهات احلكومية للس���نة 

املالية 2011 - 2012.
ورفع مش���روعات القوانني 
لصاحب السمو االمير متهيدا 

إلحالتها ملجلس االمة.
ثم بحث املجلس ش���ؤون 
مجلس االمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول اعمال جلس���ة مجلس 

االمة.
ثم بحث املجلس الش����ؤون 
السياس����ية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 

للتعاون معه ومع كل مسوول في 
اجلامعة من اجل حتقيق مصالح 

االساتذة وحل املشاكل العالقة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي ظهر امس في ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
في قصر السيف برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
وبع���د االجتم���اع ص���رح 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان مبا 
يلي: رف���ع مجلس الوزراء في 
مس���تهل اجتماعه أسمى آيات 
التهنئ���ة والتبري���كات ملق���ام 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة مرور 
الذكرى اخلامسة لتولي سموه 
مقاليد احلك���م لدولة الكويت، 
معبرا عن اعتزازه بقيادة سموه 
الرشيدة التي أسهمت في تعزيز 
مكانة الكويت وترسيخ مبادئ 
الدميوقراطية وحرية التعبير 
والعم���ل اجلاد عل���ى مواكبة 
التطور احلضاري وجتاوز كل 
ما يعيق عملية البناء والتنمية 

في البالد.

والنهب والتخري���ب وترويع 
اآلمنني واستهداف أمن

البالد ووقوف  واس���تقرار 
الكوي���ت الى جان���ب حكومة 
وشعب مصر الشقيق وثقتها 
بقدرة االش���قاء في مصر على 
جتاوز ه���ذه املرحلة احلرجة 
س���ائلني املولى ع���ز وجل ان 
تتضافر كل اجلهود املخلصة 
الس���تعادة االمن واالستقرار 
والطمأنينة في مصر الشقيقة 
وحتقيق كل ما من شأنه رفعة 
مصر وعزتها وازدهارها وتأكيد 
دورها املشهود في خدمة قضايا 

االمتني العربية واالسالمية.
ثم رحب سمو رئيس الوزراء 
باسمه وباسم اخوانه الوزراء 
بعودة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
ساملا معافى من رحلة العالج 
باخلارج بعد ان من اهلل عليه 
باكتمال الشفاء متمنيا له دوام 
الصحة والعافية ملواصلة مسيرة 
العطاء خلدمة الوطن واملواطنني 

آالء خليفة
اعلن مجلس الوزراء يوم امس 
تعي����ني د.عبداللطيف البدر مديرا 
جلامع����ة الكويت، وذكرت مصادر 
بجامع����ة الكويت ل����� »األنباء« ان 
البدر شغل منصب  د.عبداللطيف 
عميد كلية الطب ملدة 9 س����نوات 
وه����و حالي����ا االمني الع����ام ملعهد 
االختصاصات الطبية وكان عميدا 
مساعدا للشؤون االكادميية لكلية 
الطب من عام81�88 وعميدا لكلية 
الطب من عام 94�2003 ونائبا ملدير 
اجلامعة للعل����وم الطبية من عام 
90�92. وتقدم عمي����د كلية الطب 
بجامعة الكويت د.فؤاد العلي في 
تصريح خاص ل�»األنباء« بالتهنئة 
للدكتور عبداللطيف البدر لتعيينه 
مديرا جلامعة الكويت، وقال د.العلي: 
البدر لتوليه  نهنئ د.عبداللطيف 
منصب مدير جامعة الكويت وان 
كانت ش����هادتنا بالدكت����ور البدر 
مجروحة فهو استاذنا وكان عميدنا 
بالكلي����ة وله باع طويل في العمل 
االكادميي ملدة تزيد على 30 عاما وقد 
اثبت جدارته ومتيزه في ادارة الكلية 
عندما تولى منصب عميد مساعد 

وايضا عندما كان عميد الكلية.
وم����ن ناحيت����ه ب����ارك رئيس 
الكويت  العامل����ني بجامعة  نقابة 
 هيثم الهاجري في تصريح خاص

 ل� »األنباء« الى د.عبداللطيف البدر 
تعيينه مديرا جلامعة الكويت.

وقال الهاجري نبارك للدكتور 
البدر توليه منصب مدير اجلامعة 
ولكنه جاء على سلة ثقيلة وتركة 
كبيرة من املشاكل العالقة في جامعة 
الكويت ونتمنى من د.البدر قبل ان 
يخطو اي خطوة ان يجلس مع جميع 
الكويت  الثالثية بجامعة  االقطاب 
واملتمثلة في نقابة العاملني وجمعية 
اعضاء هيئ����ة التدريس واالحتاد 
الكويت لالستماع  الوطني لطلبة 
الى املشاكل ومن ثم استقطاب آراء 
جميع القياديني باجلامعة وتشكيل 

جلان اليجاد حلول جذرية.
ومن جانبه هنأ رئيس جمعية 
اعضاء هيئة التدريس في اجلامعة 
د.ع����واد الظفيري ف����ي حديثه ل� 
»األنباء« للمدير اجلديد د.عبداللطيف 
البدر موضحا ان اجلمعية لم يكن 
لها دور منذ البداية في هذا املوضوع 
ولم تكن جزءا من عملية االختيار 
ومتنى د.الظفيري التوفيق والنجاح 

له في منصبه.
واكد ان اجلمعية متد يد العون 

المجلـس تابـع باهتمام وقلـق كبيرين األحـداث والتطورات المؤسـفة في مصـر وهنأ العفاسـي بعودته سـالمًا معافى

المجلس هنأ صاحب السمو بالذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم

د.عبداللطيف البدر

هيثم الهاجريد.عواد الظفيري

عبدالعزيز املاجد

د.فؤاد العلي

الوزراء د.محمد العفاسي ود.محمد البصيري وأحمد الهارون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجللسة بحضور الشيخ د.محمد الصباح واملستشار راشد احلماد والشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد العبداهلل وروضان الروضان ومصطفى الشمالي

أكاديميون لـ »األنباء«:  نبارك تعيين 
د.عبداللطيف البدر مديرًا لجامعة الكويت


