
 5  محليات  الثالثاء ٨ فبراير ٢٠١١   

 الشيخ صباح ناصر احملمد يتسلم الكتاب من علي العنزي

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

 صاحب السمو مستقبال د.خالد املذكور وعبدالقادر العجيل وأعضاء مجلس أمناء صندوق دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الشيخ أحمد احلمود

 الشيخ مشعل األحمد يتسلم املسكوكتني من الشيخ سالم العبدالعزيز

 املستشار راشد احلماد في جناح بيت الزكاة

 ولي العهد استقبل الخالد ورئيس وأعضاء لجنة أمناء 
صندوق دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي

 صباح ناصر المحمد تسّلم كتابًا من العنزي

 بيت الزكاة يشارك في معرض إصدارات «األوقاف»

 يشــــارك بيت الزكاة في معــــرض اصدارات 
ومطبوعات وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
الذي تقيمه الوزارة للعــــام الثاني على التوالي 
في اخليمة الكبرى باملسجد الكبير برعاية وزير 
االوقاف والشــــؤون االســــالمية املستشار راشد 
احلماد وبحضور وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية د.عادل الفالح ويأتي هذا املعرض ضمن 

انشطة مهرجان هال فبراير ٢٠١١.
  وذكر مراقب العالقات العامة ببيت الزكاة ناصر 
الكندري ان مشاركة البيت في املعرض تعكس روح 
التعــــاون البناء بني بيت الزكاة ووزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية وسائر املؤسسات اخليرية في 

دعم كل ما من شأنه خدمة العمل اخليري وزيادة 
التوعية باملفاهيم والقيم االسالمية وترسيخها 
في املجتمع مبا يحقــــق مصلحة الوطن وزيادة 

تقدمه ومنوه وسعادة افراده.
  وبني الكندري ان البيت يقوم من خالل مشاركته 
في املعرض باستقبال اجلمهور الكرمي وتوزيع 
اصداراتــــه ومطبوعه، وفي مقدمتها «سلســــلة 
محسنون من بلدي» والتي تضم العديد من اسماء 
اخليرين من أهل الكويت ذوي الســــيرة العطرة 
وتســــتعرض صور بذلهم وانفاقهم ليكون ذلك 
حافــــزا لغيرهم على تتبــــع خطاهم الكرمية في 

خدمة الوطن واملواطنني. 

الديوان   اســـتقبل وكيـــل 
األميـــري لشـــؤون األســـرة 
احلاكمة الشيخ صباح ناصر 
احملمد مبكتبه في قصر السيف 
العنزي،  اإلعالمي علي باجي 

حيث أهدى له نسخة من كتابه 
الوثائقي «ناصر احملمدـ  صمود 

وإصالح».
  وأعرب الشيخ صباح الناصر 
خالل اللقاء عن تقديره للجهد 

املبـــذول في إعداد هذا الكتاب 
الذي يعتبر إضافة  الوثائقي 
جديدة تثري املكتبة الكويتية 
وتوثق لفترة مهمة من تاريخ 

الكويت. 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الســـيف صبـــاح أمس رئيس 
جلنـــة أمناء صندوق دعم الدراســـات العليا في 
االقتصاد اإلسالمي د.خالد املذكور ونائب رئيس 
مجلس األمناء عبدالقادر العجيل وأعضاء مجلس 

األمناء.

  وقد أشـــاد ســـموه باجلهود املبذولة من قبل 
القائمني على الصندوق متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
وان تسهم مخرجاته في حتقيق التنمية وتعزيز 

االقتصاد االسالمي في البالد.
  واستقبل ســـموه رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد الصباح. 

 األمير تسلم مشروع «وقفية االقتصاد اإلسالمي»
  وشهد أداء اليمين الدستورية لوزير الداخلية

 استقبل صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الســــيف صباح امس وبحضور ســــمو ولي العهد 
الشــــيخ نواف االحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، حيث قدم لسموه الشيخ احمد احلمود ألداء 
اليمني الدستورية امام سموه وذلك مبناسبة تعيينه نائبا 

لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
  وحضر مراســــم اداء القسم نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح ومدير مكتب صاحب السمو 
االمير احمد فهد الفهد وامني عام مجلس الوزراء عبداللطيف 
الروضان ورئيس املراســــم والتشريفات االميرية الشيخ 

خالد العبداهللا.
  كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس امناء صندوق دعم 
الدراسات العليا في االقتصاد االسالمي د.خالد املذكور ونائب 
رئيس مجلس االمناء عبدالقادر العجيل واعضاء املجلس 
حيث قدموا لسموه مشروع «وقفية االقتصاد االسالمي» 
والذي يهدف الى توجيه الدارسني في هذا املجال وتزويدهم 

باملواضيع املتعلقة باالقتصاد االسالمي وعلومه.
  وقد أثنى ســــموه حفظــــه اهللا باجلهــــود املبذولة من 
قبل القائمــــني على الصندوق متمنيا لهــــم دوام التوفيق 

والنجاح.
  وحضــــر املقابلة نائب وزير شــــؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
  كما بعث صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى كارليل ارنولد غيليان حاكم عام جرينادا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
  كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني. 

 اســـتقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
حيث أهداه مســـكوكتني ذهبية وفضية اصدرهما البنك 
مبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
  وشكر الشيخ مشـــعل األحمد محافظ البنك املركزي 
على إهدائه املسكوكتني، مؤكدا ان مناسبة تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم «غالية على نفوسنا جميعا»، 
متمنيا للكويت وشعبها كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها 
احلكيمة ممثلة في صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده 

األمني حفظهما اهللا ورعاهما.
  حضر املقابلة مدير مكتب نائب رئيس احلرس الوطني 

بالتكليف العقيد جمال محمد الذياب. 

 مشعل األحمد تلقى مسكوكتين
  من محافظ «المركزي»

 الجراح استقبل 
سفير إريتريا 

 لجنة الكويتيين البدون 
تطالب بحل قضية

  غير محددي الجنسية 

 استقبل نائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي 
اجلراح في مكتبه بقصر السيف 
ظهر امس سفير دولة اريتريا 
لدى اململكة العربية السعودية 
واحملال لدى الكويت محمد عمر 

محمود. 

الكويتيني   تقدمت جلنــــة 
التهاني  آيات  البدون بأسمى 
والتبريكات لصاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
نــــواف األحمد وإلى ســــمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، وإلى احلكومة 
الرشــــيدة وألبنــــاء شــــعبنا 
الكويتي الكرمي بحلول العيد 
اخلمســــني واليوبيل الذهبي 
الكويت، وعشرين  الستقالل 
عاما علــــى التحرير، وخمس 
ســــنوات جللــــوس صاحب 
الســــمو األمير على كرســــي 
اإلمارة وتسلمه ملقاليد احلكم 
في البالد. وناشــــدت اللجنة 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد «ضرورة 
اإلسراع بحل قضيتنا العادلة 
قضية الكويتيني البدون والتي 
أصبح عمرها بعمر استقالل 
الكويت، السيما ان هناك كثيرا 
من التضحيات التي قدمت من 
أبنائكم البدون، ونحن جميعا 
كنــــا ومازلنا على اســــتعداد 
لتقــــدمي الغالي والنفيس في 
سبيل أمن الكويت، وحكامها 
من آل الصباح الكرام وحفظ 
اهللا الكويت وشعبها من كل 

مكروه». 

ت�صر عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر بجامعة الكويت اأن تعلن عن بدء الت�صجيل يف مقررات الف�صل 

الدرا�صي الثاين للعام الدرا�صي 2011/2010 وذلك ابتداًء من يوم الأحد املوافق 2011/2/13 اإىل يوم اخلمي�س 

– 12.30 ظهراً يف ال�صويخ- عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر- مبنى  2011/3/3 من ال�صاعة 8.30  

اأكادميية 12- ق�صم الت�صجيل واملتابعة، ومن 5-8 يف العديلية- كلية البنات اجلامعية مبنى 2ع- بوابة 5.

�صوف يتم عمل اختبار حتديد م�صتوى للغة الإجنليزية العام واملحادثة والتحدث بطالقة قبل بداية الدورة لتحديد م�صتوى امل�صارك. پ 

تبداأ الدرا�صة يف جميع املقررات يوم الأحد املوافق 2011/3/6 وت�صتمر لغاية الأربعاء 2011/5/11 بواقع يومني يف الأ�صبوع )الأحد والثالثاء  پ 

اأو الثنني والأربعاء( �صاعتني يف اليوم خالل الفرتة امل�صائية ما بني ) 5- 9 م�صاًء ( .

الإدارة م�صئولة عن حتديد اأيام واأوقات املقررات وعلى امل�صاركني الإلتزام بهذه املواعيد . پ 

1 - اإح�صار �صورة البطاقة املدنية اأو �صورة اجلواز ، واأن ل يقل �صن املتقدم عن 15 �صنة.

2 - تدفع الر�صوم الدرا�صية كاملة .

3 - خ�صم خا�س 50% لطلبة جامعة الكويت 25% ملوظفي جامعة الكويت .

4 - اإدارة املركز م�صئولة عن حتديد اأيام واأوقات املقررات للم�صاركني ، وعلى امل�صاركني اللتزام بهذه املواعيد .

مقدمة يف كتابة الن�ص امل�سرحي 

باللغة الإجنليزية )جديد(

مقررات اللغات املختلفةاللغة العربية لغري الناطقني بها

الأملانيةاليابانيةالإيطالية

الكورية

الأ�سبانية

الفار�سية

الفرن�سية

ال�سينية

اللهجة

الكويتية

اللغة

العربية لغري 

الناطقني بها

التوفل

IBT - CBTالرتجمة

90 د.ك90 د.ك90 د.ك90 د.ك120 د.ك90 د.ك
لكل م�ستوى

90 د.ك لكل م�ستوى90 د.ك لكل م�ستوى

90 د.ك
لكل م�ستوى

الكتابةالتحدث بطالقة
اللغة الجنليزية

عام
املحادثة

ملزيد من املعلومات يرجى الت�سال بـ:

ced-ku@hotmail.com :تليفون: 24987300 - 24987980  الأمييل

ccsce.kuniv.edu

 جامعة الكويت

 عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�صتمر

ق�صم التعليم امل�صتمر

مقررات اللغة الإجنليزية
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 الشيخ علي اجلراح 


