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الناصر: وحدة األرشيف الصحافي في مركز 

دراسات الخليج تجمع وتحفظ وتصنف المعلومات 
عبر مدير مركز »دراس���ات 
اخللي���ج واجلزي���رة العربية« 
الناصر  الكويت د.فهد  بجامعة 
املركز منذ  عن فخره بإجنازات 
إنش���ائه عام 1994 وحتى اآلن 
والت���ي متثل���ت في إص���دارات 
متنوعة غطت جميع اجلوانب 

التي يشملها نشاط املركز.
وق���ال الناصر ف���ي لقاء مع 
»كونا« »ان املركز لم يكتف فقط 
باإلصدارات، بل قام بنسخ تلك 
املطبوع���ات ووزعت في جميع 
انحاء العالم، فضال عن التوزيع 
الداخلي، كم���ا انه يحرص على 

التواصل مع العديد من اجلهات اخلارجية كمراكز 
الدراسات واجلامعات التي تزوده بتقارير ومعلومات 
بصفة دورية الى جانب تعاونه مع ش���خصيات 

وباحثني متخصصني«.
وأضاف »ان املركز يعمل على تبني مجموعات من 
الدارسني والباحثني الناشئني الذين تدور أبحاثهم 
ف���ي اطار القضايا التي يعن���ى بها خللق الكوادر 
الوطنية املدربة القادرة على البحث العلمي االكادميي 

والتطبيقي على حد سواء«.
كما ذكر الناصر »ان املركز يحرص على متابعة 
قضايا التنمية وإبراز اخلصوصية البيئية ملنطقة 

اخلليج ورصد مشكالت التحول 
االجتماعي والثقافي واالقتصادي 
والسياس���ي واألمني املتسارع 
الذي تشهده املنطقة اخلليجية 
في توجهاتها االقليمية والعربية 

واالسالمية والعاملية«.
وبني »ان املركز يعمل ايضا 
على تنظي���م الندوات االقليمية 
املتعلقة بقضايا منطقة اخلليج، 
وانه لم يقتصر دوره على عقد 
الندوات فقط، بل تنظيم امللتقيات 
الش���هرية أيضا التي تهدف الى 
تبصير وفتح افاق جديدة امام 

املتابع لقضايا املنطقة«.
وذكر »ان وحدة االرشيف الصحافي تعمل على جمع 
وحفظ وتصنيف املعلومات الواردة في الصحف اليومية 
واالسبوعية الصادرة في منطقة اخلليج واجلزيرة 
العربية وجوارها اجلغرافي« موضحا »انه منذ عام 
2000 مت عقد اتفاق تعاون بني املركز و»مركز البحوث 
والدراسات الكويتية« يقضي بأن يقوم الطرف االول 
بتصنيف واعداد املادة االرش����يفية املعنية باملنطقة 
واحملفوظات لديه واعادتها الى الطرف الثاني للبدء 
في تصوير االرشيف، وذلك من خالل مسح ضوئي 
وإدخالها في برنامج على احلاس����ب اآللي لتس����هيل 

استخراج بياناتها للباحثني والدارسني«.

د.فهد الناصر

جمعية حماية البيئة لمواصلة المطالبة بالتعويضات
أصدرت اجلمعي���ة الكويتية 
البيئة بيانا مبناس���بة  حلماية 
السادس من نوفمبر »اليوم العاملي 
ملنع استخدام البيئة في احلروب 
والصراعات العس���كرية« ذكرت 
فيه ان ي���وم 6 نوفمبر )أمس( 
هو الذكرى الثامنة عشرة لليوم 
العاملي ملنع استخدام البيئة في 
احلروب والصراعات العسكرية، 
وذل���ك منذ ص���دور املبادرة من 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة، 
وقد استمرت املس���اعي اجلادة 
ف���ي اجلمعية دائبة مل���دة تزيد 
على العام والنصف، بدأت برفع 
هذه املب���ادرة الى أمني عام األمم 

املتحدة، وكذلك استقطاب تأييد 
الديبلوماسية املعتمدة  البعثات 
لدى الكويت، الى ان مت اعتماد هذا 
اليوم من قبل األمم املتحدة مبوافقة 
الغالبية العظمى من دول العالم 
دون وج���ود أي صوت معارض 

وذلك عام 2001.
واوض���ح ان اجلمعية تغتنم 
هذه املناسبة لتؤكد ضرورة هامة 
وهي ان يكون العمل البيئي على 
رأس أولوي���ات برنام���ج العمل 
احلكومي، وان تتواصل املطالبات 
بالتعويضات عن األضرار البيئية 
الناجتة عن الغزو العراقي الغاشم 
عام 1990 واس���تغاللها في اعادة 

تأهيل البيئة وتنفيذ املش���اريع 
البيئي���ة مب���ا يحق���ق التنمية 
املستدامة ويحافظ على الثروات 
وامل���وارد الطبيعية ف���ي البالد، 
ويعيد للبيئة الكويتية عافيتها، 
فاحملافظة على البيئة وحمايتها 
بعد الزم من أبعاد التنمية، حيث 
جتاوزت اخلس���ائر التي حلقت 
بالبيئة الكويتية حدود التقدير، 
فانعكاساتها السلبية وخطرها 
البشر والش���جر واحلجر  على 
اليزال ماثال، وزواله سيطول مداه، 
فلعل في هذه التعويضات ما يسهم 
في اصالح ولو بالقدر اليسير ما 

حلق بالبيئة من تدمير.

من أصل 367 متقدمًا

اعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني ان جلنة اختيار 
ضباط االختصاص حملة الشهادة اجلامعية وضباط الصف 
حملة ش����هادة الدبلوم اعتمدت نتائجها النهائية باختيار 
عدد 28 ضاب����ط اختصاص من اصل 338 متقدما وعدد 13 
ضابط صف من اصل 29 متقدما اجتازوا اختبارات القبول 
واملقابلة الشخصية وحصلوا على معدالت مرتفعة وذلك 
طبقا للشواغر املعتمدة حس����ب التنظيم االمثل للحرس 
الوطني. واوضح رئيس جلنة القبول مدير الهيئة االدارية 
العميد عماد العنجري ان املقبولني سينخرطون في مدرسة 
تدريب قوات احلرس الوطني ملدة س����تة اشهر وهي فترة 

الدراسة املقررة للدورة.
واك����د ان جلنة القبول وضعت في اعتبارها االجراءات 
واالسس واملعايير التي تضمن العدالة للجميع وذلك استنادا 
الى توجيهات القيادة العلي����ا للحرس الوطني ممثلة في 
سمو الشيخ س����الم العلي رئيس احلرس الوطني ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس 
الوطني اللواء ناصر الدعي. وفيما يلي اسماء املقبولني في 

دورة الطلبة الضباط االختصاص وضباط الصف:

ضباط االختصاص حملة الشهادة الجامعية
حمد ضاري عبداهلل  ٭

محمد فهد محمد عبداللطيف  ٭
عمر عبدالعزيز احمد يوسف  ٭

فواز احمد عبدالواحد عبدالرحمن  ٭
سليمان ناصر عبدالكرمي عبدالرحمن  ٭

نواف عبداحلميد حسني محمد  ٭
خلف فهد خلف سيف  ٭

صادق جعفر يوسف ابراهيم  ٭
ناصر عبداهلل حماد عبداهلل  ٭

محمد علي ناصر محمد  ٭
عبداحملسن محمد عبداحملسن احمد  ٭

فهد عبداملنعم مطر رخيص  ٭
عبدالرحمن سامي عبدالرحمن صالح  ٭

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن علي  ٭
فالح متعب عسكر عايض  ٭

محمد علي محمد زمان  ٭
ماجد راشد عثمان سعد  ٭
احمد سالم احمد حسني  ٭

علي ابراهيم عبداهلل علي  ٭
ضاري عادل عبدالرحمن علي  ٭

احمد حسني حسن غلوم  ٭
جمال محمد عبداهلل ملوح  ٭

محمد مسعود محمد ربيع  ٭
طالل بعثان طامي ردام  ٭

عمر عبدالعزيز غريب محمد  ٭
محمد جواد قمبر محمد  ٭

عبداهلل راشد شبيب مصلط  ٭
فواز خالد غامن سعيد  ٭

ضباط الصف حملة الدبلوم
عبداحملسن كامل عبدالرحمن  ٭

احمد عبداهلل احمد عبدالرحمن  ٭
محمد عدنان خضير غلوم  ٭

عبداحملسن مفرح نهار خابور  ٭
علي طالب عباس عبداللطيف  ٭

ناصر ماطر عجيل ناجي  ٭
احمد محمد احمد عبداحلميد  ٭

عبدالعزيز عبداحملسن عزارة سالم  ٭
ناصر طالب عباس عبداللطيف  ٭

علي محمد عبدالرحمن سهيل  ٭
احمد مطلق دليبح مطلق  ٭

حمد عبيد مثعي فالح  ٭
خالد عبداهلل برجس منصر  ٭

جانب من اختبارات القبول العميد عماد العنجري

»الحرس الوطني«: اختيار 41 متقدمًا اجتازوا 
اختبارات قبول الضباط االختصاص وضباط الصف
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

1- با�سم/ نزار بول�س احلاج 

رقم اجلواز / 0917695

2- با�سم/ �سينتيا ريا�س داغر 

رقم اجلواز / 1369051

الرجاء ممن يجدهما 

ت�سليمهما لل�سفارة اللبنانية

اأو الت�سال67072252

مفقود عدد 2 جوازات �سفر لبنانية

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


