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المطيري: إستراتيجية »األبحاث« تركز 
على الفكر اإلبداعي واحتضان المفكرين

100 باحث وخبير متخصص ناقش�وا 
االستفادة من المجمعات البحثية والعلمية

على هامش مشاركته في مؤتمر بلندن

لندن � كونا: أك���د مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ناجي المطيري ان استراتيجية المعهد تركز على الفكر اإلبداعي 
والعمل على تكوين مجمعات علمية تحتضن المبدعين والمفكرين 

في مجاالت الصناعة والبيئة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في تصريح للدكتور المطيري على هامش مشاركته 
ضمن وفد كويتي علمي في مؤتمر حول كيفية االس���تفادة من 
المجمعات والحاضنات التكنولوجي���ة والذي ينظمه االتحاد 
البريطاني لمجمعات وحاضنات االبحاث العلمية ومراكز االبتكار 

بمدينة كامبريدج في بريطانيا.
 وأع���رب د.المطيري ع���ن ترحيبه بأي تعاون وتنس���يق 
م���ع الجهات العلمية المختلفة المش���اركة ف���ي المؤتمر الذي 
 بحث كيفية االس���تفادة من هذه المجمعات البحثية والعلمية 
بمشاركة نحو 100 باحث وخبير متخصص في مختلف أنحاء 

العالم.
وعرض الوفد الكويتي خالل اليوم الثاني للمؤتمر التجربة 
الخاصة التي تقوم الكويت بتطبيقها لتش���جيع هذه األنشطة 

العلمية والمصاعب التي يتم التغلب عليها في هذا المجال.
ويضم الوفد الكويتي الى جانب د.المطيري المستشار األول 
في مكتب المدير العام بمعهد األبحاث د.صالح المزيدي ومدير 
إدارة التخطيط الهندسي ومتابعة المشاريع في الهيئة العامة 

للصناعة عمر مقامس.
يذكر ان اتحاد مجمعات األبحاث العلمية في بريطانيا الذي 
ينظم المؤتمر بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني يضم 

أكثر من 70 مجمعا علميا في التخصصات الحديثة.

د.ناجي املطيري د.صالح املزيدي

بحضور القائمين بأعمال سفارتي البحرين وقطر وعدد من قادة الجيش

الجيش: تخريج الدورة الخامسة لإلدارة التأسيسية للضباط 

بحضور رئيس هيئة التعليم العسكري 
اللواء الركن حامد مكي القالف احتفلت 
هيئة التعليم العسكري ممثلة مبدرسة 
االدارة صباح امس بتخريج دورة االدارة 
التأسيسية للضباط رقم 5 والتي انتسب 
اليها ضباط من مختلف وحدات اجليش، 
وعدد من ضباط مملكة البحرين ودولة 

قطر.
واستهل احلفل بتالوة عطرة من آيات 
الذكر احلكيم، ثم القى آمر مدرسة االدارة 
كلمة رحب خاللها براعي احلفل واحلضور 
الكرمي واعطى نبذة من املناهج والدروس 
والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو 
هذه الدورة خالل فترة دراستهم، والتي 
شملت دروسا عسكرية نظرية وعملية 
تالها اعالن النتائج، بعدها تفضل اللواء 
حامد القالف بتوزيع الشهادات واجلوائز 

على اخلريجني واملتفوقني منهم.
حضر حفل التخ���رج القائم بأعمال 
سفارة مملكة البحرين الشقيقة، والقائم 
بأعمال سفارة دولة قطر الشقيقة وعدد 

من قادة اجليش.

لقطة جماعية للخريجني من ضباط الدورة

شهادة تقدير درع تكرميية ألحد اخلريجني
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