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محمد الصباح قام بجولة في متحف األرميتاج:
تطوير العالقات في المجاالت الثقافية بين الكويت وروسيا

سانت بترسبورغـ  كونا: قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح 
أمس بجولة في متحف االرميتاج التاريخي العريق 

في مدينة سانت بترسبورغ.
وكان في استقبال الشيخ محمد والوفد املرافق نائب 
وزير اخلارجية الروسية الكسندر ياكوفينكو ومدير 

متحف االرميتاج ميخائيل بيوتروفسكي.
واشاد الشيخ د.محمد باحتضان متحف االرميتاج 
ملعروضات دار اآلثار االسالمية في اغسطس املاضي 
مشددا على اهمية تطوير العالقات في املجاالت الثقافية 
بني اجلانبني.واطلع بيوتروفسكي الوفد الكويتي على 
اجنحة مختلفة من متحف االرميتاج وقدم شرحا وافيا 

عن معروضات هذه االجنحة وقيمتها احلضارية.
كما قدم بيوتروفسكي عرضا تاريخيا للمراحل التي 
تطور خاللها متحف االرميتاج مبا في ذلك احملن التي 
تعرض لهــــا خالل احلرب العاملية الثانية واضطرار 
القيادة الســــوفييتية في ذلك الوقت لترحيل اجزاء 
كبيــــرة من معروضات املتحف الــــى منطقة االورال 

الروسية النائية بهدف حمايتها من الدمار.

وأعرب بيوتروفسكي في تصريح لـ »كونا« عن 
ثقته بوجود افاق كبيرة لتطوير العالقات الثقافية بني 
اجلانبني قائال ان »هذه العالقة ال تقتصر على تبادل 

املعارض بل تشمل ايضا تبادل الوفود«.
واشار الى وجود خطط محددة لتطوير العالقات 
بني املتاحف الروسية ونظيرتها الكويتية تشمل القاء 
احملاضرات واملســــاهمة في االصدارات واملطبوعات 

الثقافية.
وشدد على اهمية هذا التعاون الثنائي في تعزيز 
حوار احلضارات وتفاعلها االيجابي وتعريف الشعوب 

بحضارة اآلخر وإنتاجه الفني االبداعي.
وأعرب بيوتروفسكي عن سعادته بزيارة الشيخ 
د.محمد الصباح ملتحف االرميتاج ووصف هذه اخلطوة 

بـ »املهمة«.
ورافق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
في زيارتــــه ملتحف االرميتاج مدير مكتبه الشــــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد الصباح وسفيرنا لدى روسيا 
االحتادية ناصر املزين ومسؤولون في وزارة اخلارجية 

الكويتية.

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه مدير املتحفالشيخ د.محمد الصباح خالل جولته في متحف االرميتاج

د.علي الشمالن متوسطا الفائزين بجائزة أفضل بحث لعام 2008

د.إبراهيم الدعيج مستقبال م.فهد العتيبي وم.فيصل اجلمعة

جانب من اجلولة

»األنباء« تنشر القرار التكميلي لتعديالت
 السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية

 بيان عاكوم ـ حسين الفيلكاوي
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قرارا تكميليا 
لقرار تنقالت موظفي السلكين الديبلوماسي 

والقنصلي وجاء في نــــص القرار الذي حمل 
رقــــم 2010/32: أوال: ينقل موظفو الســــلكين 
الديبلوماسي والقنصلي التالية اسماؤهم من 

وإلى الجهة المبينة أمام اسم كل منهم:

ثانيا: علــــى املنقولني تنفيذ قــــرار النقل 
خــــالل الفترة مــــن 2010/6/15 حتــــى تاريخ 

.2010/7/30
ثالثا: تطبق التدابير القانونية املنصوص 
عليها في املادة 34 من قانون السلكني بحق اي 

موظف ميتنع عن تنفيذ قرار النقل وفقا ملا نص 
عليه القرار الوزاري رقم 1985/69 بشأن تنظيم 

قواعد حركة التنقالت بني موظفي السلكني.
رابعا: على املسؤولني كل فيما يخصه تنفيذ 

هذا القرار والعمل مبوجبه.

الجهة المنقول إليهاالجهة المنقول منهااالسم

املستشار رمي محمد خالد 
الوفد الدائم في نيويوركالسفارة في واشنطناخلالد

السكرتير األول مساعد عيد 
السفارة في اجلزائرالديوان العامشريدة

السكرتير الثالث نواف صالح 
السفارة في دكارالعنزي

السفارة في وارسو )ويلغى 
قرار نقله إلى السفارة في 

الهاي(

السكرتير الثالث احمد 
السفارة في دكارالديوان العاماسماعيل جاسم

السكرتير الثالث حمد ابراهيم 
السفارة في دكارالسلوم

السفارة في بودابست 
)ويلغى قرار نقله إلى 
السفارة في اجلزائر(

امللحق الديبلوماسي مساعد 
الديوان العامعلي الضبيبي 

السفارة في برازيليا )ويلغى 
قرار نقله إلى السفارة في 

بودابست(

امللحق الديبلوماسي عبداهلل 
الديوان العامسمير املشعان

السفارة في باكو )ويلغى 
قرار نقله إلى القنصلية في 

كراتشي(

 احتفلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتكرمي 
احلائزين جائزة أفضل بحث لعام 2008 من باحثني 
وناشـــرين في مجالت كويتية برعايـــة املدير العام 

للمؤسسة د.علي الشمالن.
وقالت املؤسسة في بيان امس ان الفائزة باجلائزة 
في مجال »االنســـانيات« هي د.سلوى جوهر وذلك 
عن بحثها »اثر استخدام الركن اللغوي على مساعدة 
أطفال الروضة بدولة الكويت في اكتســـاب مهارات 
التعلم املبكر للقراءة والكتابة« واملنشور في املجلة 

التربوية العدد »87« يونيو 2008.
وأوضحت املؤسســـة ان د.ســـلوى جوهر تعمل 
أســـتاذا مشاركا في قســـم املناهج وطرق التدريس 
»رياض األطفال« في كلية التربية األساسية الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأضافت املؤسسة ان الفائزين في مجال »العلوم« 
هم كل من الباحثة مها الشـــمري ود.سعود الشمري 
والباحث منصور الرغيب الذين يعملون جميعا في 
قسم تكنولوجيا املياه في دائرة املوارد املائية مبعهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
وبينت املؤسسة ان الناشـــر لبحث الفائزين في 
مجال »العلوم« هو مجلس النشـــر العلمي »جامعة 
الكويت« مجلة الكويت للعلوم والهندســـة الســـنة 

»35« يونيو 2008.
وذكرت املؤسسة ان رئيس حترير املجلة التربوية 
د.صالح جاسم ورئيس حترير مجلة الكويت للعلوم 
والهندسة د.فوزية الرويح حضرا عن املجالت الكويتية 

احملكمة الناشرة لألبحاث الفائزة.

»التقدم العلمي« كرمت الفائزين بجائزة أفضل بحث لعام 2008: 
جوهر في مجال »اإلنسانيات« والشمري والرغيب في مجال »العلوم«

الدعيج: أولوية تنفيذ المشروعات
الخدمية في جميع المناطق دون تمييز

اســـتقبل محافـــظ االحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج مبكتبه 
بديوان عـــام احملافظة م.فيصل 
اجلمعـــة رئيس قطـــاع بلدية 
الفروانية واالحمدي  محافظتي 
وم.فهـــد العتيبي املدير اجلديد 
لفرع بلدية االحمدي. من جانبه، 
اكد د.الدعيج على اهمية التواصل 
بني البلدية واحملافظة وضرورة 
عقد اجتماعات مشتركة بينهما 
وبني اجلهات احلكومية املختلفة 
،وأكد د.الدعيـــج اولوية تنفيذ 
املشروعات اخلدمية في جميع 

املناطق دون متييز.

التميمي تصمم الموقع اإللكتروني لمكتب 
االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية

أعلن مكتب االحتاد الدولي 
للمنظمات الهندسية في الكويت 
تكليف عضو جلنة االتصاالت 
واملعلومات م.منيرة التميمي 
بالعمل على تصميم وتنفيذ 
املوقــــع االلكتروني للمكتب. 
في اشــــارة الى حرصه على 
تفعيل التواصل مع املهندسني 
الهندسية احمللية  واملنظمات 
واالقليمية والعاملية من خالل 
هذا املوقع. وأوضحت التميمي 
في تصريح لها: ان هذا املوقع 

ســــيضم مجموعة متكاملة من البيانات التي تهم املعنيني باملكتب 
بشــــكل خاص وباالحتاد الدولي للمنظمات الهندســــية بشكل عام، 
مشــــيرة الى ان املوقع سيكون أداة ربط مستمرة على مدار الساعة 
بني املهندسني واملهندسات في الكويت والعالم.وأضافت عضو جلنة 
االتصاالت: ان املوقع سيشــــمل تعريفا لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندســــية ومكتب الكويت بشــــكل خاص، واعضاء هيئة املكتب 
واللجان العاملة فيه وأســــماء اعضاء هــــذه اللجان، باالضافة الى 
انشــــاء امييل خاص للتواصل بني االعضــــاء، كما يضم هذا املوقع 
تعريفــــا كامال لفريق الطلبة والبحث العلمي ويحتوي على مدونة 
للتواصل بــــني الطلبة في جميع أنحاء العالم، هــــذا باالضافة الى 
االخبار واالنشطة التي ينظمها املكتب في الكويت ولكل ما له صلة 
باملنظمات الهندســــية، كما سيحتوي على روابط لبعض املنظمات 

الهندسية احمللية واالقليمية والدولية.
وزادت التميمي: ان املوقع سيتضمن أيضا مجموعة من البيانات 
حول الكويت، متمنية ان يكون هذا املوقع أداة ملزيد من التفاعل بني 
املهندسني واملهندسات ومكتب االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
في الكويت والعالم، مشــــيرة الى امكانية التقدم بأي مقترحات أو 
أي أسئ لة لالجابة عنها من خالل املوقع اجلديد الذي سيطلق خالل 

الفترة املقبلة بإذن اهلل تعالى.

م.منيرة التميمي

باالستناد إلى معيار ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل

سحب شهادات اإلعاقة
من ذوي اإلعاقات الجسدية

اللجان الطبية ستواجه عدداً ال يستهان به من التظلمات
 بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الهيئة الطبية 
العليا في املجلس األعلى لشــــؤون املعاقني سحبت 
شــــهادات اإلعاقة من أشــــخاص يعانون من إعاقات 
جسدية مصنفة متوسطة أو بسيطة وفق مفهوم جديد 
اعتمدته اللجان الطبية في حتديد اإلعاقة وال تستند 
فيه الى معيار اإلعاقة اجلسدية، بل الى معيار إمكانية 

ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل.

وقالت املصادر انه إذا استمرت اللجان الطبية في 
اعتماد هــــذه املعايير املخالفة ملفهوم اإلعاقة املعتمد 
عامليــــا، والذي أكد عليه قانون املعاقني اجلديد فإنها 
ستواجه عددا ال يستهان به من الشكاوى والتظلمات 

من قبل ذوي اإلعاقة.
وأوضحت ان قانــــون املعاقني اجلديد الذي علق 
عليه املعاق آماال كبيــــرة إلنصافه أراد منه البعض 

سيفا مصلتا على أصحاب اإلعاقات اجلسدية.

يت�شرف 

بدعوتكم حل�شور املعر�ض الر�شمي لإفتتاح

فندق جي دبليو ماريوت الكويت
 وقـاعـة الـرايـة

العرض المميز لحفالت الزفاف
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