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العاملي  امل���درب  ص���رح 
د.ناصر الفريح مدير شركة 
تنمي���ة الطاق���ة املتكامل���ة 
لالستشارات والتدريب بانه 
بصدد إقامة ورشة عمل عن 
االستشفاء واملوازنة للصحة 
باللمس، وس���تقام ورش���ة 
العمل بفندق كوستا )قاعة 
برش���لونة( األحد املقبل من 

الساعة 6.5 الى 9.5 مساء.
وفي تصريح صحافي بهذه 
املناسبة قال د.ناصر الفريح 
ان ورش���ة العم���ل اخلاصة 
باالستشفاء واملوازنة للصحة 

باللمس تستهدف تعليم الفرد كيفية ان يعالج نفسه باللمس 
واملسح على جسده للتخلص من اآلالم، كما تساعده ايضا على 
كيفية االستشفاء باللمس واملسح على اجلسم، والتخلص من 
التوتر واملشاعر واآلالم باللمس، والتخلص من االجهاد وتنشيط 

اجلسم باللمس.
واضاف د.الفريح ان ورش���ة االستشفاء واملوازنة للصحة 
باللمس تساعد ايضا الفرد على التخلص من الشد البدني، وآالم 
الصداع، والضغط النفسي، وعالج االنفعاالت والتوتر البدني، 
وتوتر الشخصية، والتعلم كيف تتواصل مع ذاتك وبدنك باللمس، 
مشيرا الى انه على الفرد اذا كان يرغب في التخلص من الضغط 
العصبي، والتحرر من التوتر والتفكير الزائد، فعليه ان يتعلم 

كيف يتواصل مع نفسه باللمس واالتصال الذاتي.
وتوق���ع د.الفريح ان تالقي ورش���ة العمل اقباال متميزا من 
الراغبني في حتقيق االستش���فاء واملوازن���ة للصحة باللمس، 
الفتا الى ان من فوائد ورشات العمل املجمعة التي يتم تنظيمها 
انها تساعد االفراد على التعلم واالستفادة من الطاقات الكامنة 
داخلهم، للوصول الى الغايات املرغوبة وحتقيق الفاعلية الكاملة 

للفرد في انشطة احلياة اليومية.

الكويت والواليات المتحدة توّقعان مذكرة تعاون لالستخدام السلمي للطاقة النووية

»األبحاث«: قبول 124 طالبًا وطالبة في الدورة التدريبية الصيفية الـ 33

العبـداهلل: البرنامـج النووي الكويتي سـيتمتع بشـفافية كاملة ويطبـق كل االلتزامـات الدولية

تتضمن مقترحات للتعاون التشريعي والتنظيمي وتأمين المواد النووية والحماية من أخطار اإلشعاع واالعتبارات البيئية

تقام اعتبارًا من 27 الجاري وحتى 5 أغسطس

الركف: الكويت مهتمة بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

احملجوب ونائب املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يوري سوكولوف.
ويناق���ش املؤمت���ر الذي 
تنظم���ه الهيئة العربية على 
امتداد ثالثة أي���ام بالتعاون 
مع الوكالة الدولية العديد من 
املسائل ذات الصلة باستخدام 
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء 

وإزالة ملوحة مياه البحر.
كما يناقش بعض املشاريع 
العربية العملية املطروحة في 
هذا املجال والس���يما برنامج 
عربي مشترك إلدارة النفايات 
املشعة والتخلص منها بصفة 
دائم���ة أو مؤقت���ة ووض���ع 
السياسات والتخطيط للطاقة 
النووية ودورة الوقود النووي 
وسياسات التزود به والتخلص 

من الوقود املستخدم.

العربي األول من نوعه حول 
تعزيز التع���اون العربي في 
مجال االس���تخدام الس���لمي 
للطاقة النووية الس���يما من 
خالل ممثلي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وعدد من اخلبراء 
الذريني م���ن أميركا وأوروبا 
وآسيا ما يثري النقاش ويدعم 
التوصيات املقرر إصدارها في 

ختام أعمال املؤمتر.
ومتيزت أعمال املؤمتر الذي 
انطلق أول من أمس بعرض 
البرامج العربية لبناء محطات 
توليد الكهرباء بالطاقة النووية 
في كل من مصر واألردن وليبيا 
واملغرب والع���راق وتونس 
والسودان والتي قدمها ممثلو 
هذه الدول في املؤمتر بحضور 
املدير الع���ام للهيئة العربية 
للطاقة الذري���ة د.عبداملجيد 

املكثف في املؤمتر يوفر فرصة 
لالطالع على التجارب العربية 
والدولية واالستفادة منها في 
الطاقة  التخطيط لتطوي���ر 
النووية لألغراض السلمية.

وذكرت ان هذه املشاركة 
تن���درج ف���ي إط���ار اهتمام 
املتزاي���د بالطاقة  الكوي���ت 
النووية لألغراض السلمية 
»التي البد ان نتجه إليها في 
ي���وم من األي���ام«، موضحة 
ان هذه العملي���ة تأخذ وقتا 
طويال وتتطلب دراسة شاملة 
ودقيقة تأخذ بعني االعتبار 
كل اجلوانب السيما املتعلقة 
باألم���ن والس���المة النووية 
النفايات وحماية  ومبعاجلة 

البيئة.
وأبرزت أهمية املش���اركة 
الدولية املكثفة في هذا املؤمتر 

احلمامات )تونس( � كونا: 
الكويتي  الوفد  أكدت رئيسة 
الى »املؤمتر العربي األول حول 
آفاق تولي���د الكهرباء وإزالة 
ملوحة مي���اه البحر بالطاقة 
الركف  النووي���ة« م.زم���زم 
أمس اهتمام الكويت املتزايد 
باالستخدامات السلمية للطاقة 
النووي���ة والس���يما لتوليد 

الكهرباء وحتلية املياه.
وقالت الركف وهي نائبة 
املهندس���ني لقطاع  رئي���س 
القوى  مش���اريع محط���ات 
وتقطير املياه بوزارة الكهرباء 
واملاء في تصريح ل� »كونا« 
على هامش أعم���ال املؤمتر 
املنعقد حاليا مبدينة احلمامات 
التونسية ان الطاقة النووية 
»هي أفض���ل البدائل للطاقة 
االحفورية التي ستؤول عاجال 

او اجال الى النضوب«.
وأضافت انه »ال توجد في 
الكويت حتى اآلن أي أنشطة 
نووي���ة« لكنها أش���ارت الى 
وجود أفكار ودراسات لبحث 
الطاقة  كيفية االستفادة من 
النووية كمصدر بديل للطاقة 
االحفورية ملواجهة التحديات 
القادمة على املديني املتوسط 
والبعيد الس���يما في مجالي 
توفي���ر الطاق���ة الكهربائية 
وحتلي���ة املي���اه إضافة الى 
االس���تخدامات األخ���رى في 

املجاالت الطبية والزراعية.
وأشارت الى أهمية املشاركة 
في ه���ذا املؤمتر الن الكويت 
عضو ف���ي الهيئ���ة العربية 
للطاق���ة الذري���ة، مبينة ان 
العرب���ي والدولي  احلضور 

توماس داجوستينو و د.احمد بشارة يوقعان مذكرة التفاهم بحضور سفيرنا لدى واشنطن الشيخ سالم العبداهلل

غامن الشمري

م.زمزم الركف والوفد الكويتي املشارك في مؤمتر »آفاق توليد الكهرباء«

مع الواليات املتحدة يتماشى مع 
امل����ادة الرابعة م����ن معاهدة منع 
انتشار االسلحة النووية وتلتزم 
مبعايير األمن والسالمة النووية 
املقررة من جانب الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وأوضح ان الطاقة 
النووية هي بديل واحد من بدائل 
قطاع الطاق����ة الكهربائية ومهمة 
اللجن����ة ان تدرس كل البدائل في 
هذا املجال. وتهدف مذكرة التعاون 
الى بناء أطر مؤسسية بني الكويت 
والواليات املتحدة لتبادل املعلومات 
والوثائق العلمية والفنية واعانة 
الكويت على تأسيس البنية التحتية 
للطاقة النووية السلمية. وتسمح 
املذكرة بإضاف����ة مجاالت تعاون 
اخرى وفق ما تس����مح به قوانني 
ونظم وسياسات كل من البلدين. 
ومبوج����ب هذه االتفاقية س����يتم 
التعاون ب����ني الكويت والواليات 
ف����ي مش����اريع لتطوير  املتحدة 
القدرات النووية الذاتية والفاعلة 
وصيانة األمن واألمان وضمان عدم 

االنتشار النووي.

الهندسة ـ ورشة الهندسة الكيميائية

بدر سامي محمد  ٭
عبدالعزيز علي البناي  ٭

مضف احمد إظبية  ٭
بتول علي درويش  ٭

زهراء عابدين الزلزلة  ٭
عايش����ة عب����داهلل صال����ح   ٭

احلسن
هيا سعد السعيدان  ٭

سارة محمد فالح الداود  ٭
محمد عارف عباس  ٭

روان جابر الهاجري  ٭

الهندسة ـ ورشة الميكانيكا

صالح خالد فؤاد  ٭
خالد جمال املنيخ  ٭
عمر وائل الراشد  ٭

عبدالوه����اب عبداللطي����ف   ٭
التمار

عبدالعزيز طارق العمران  ٭
محمد مصطفى محمد  ٭

علي ف����وزي خلي���ل القالف  ٭
أسماء سامي عبداهلل   ٭
غزوة علي السبيعي  ٭
جند محمد بوشيبة  ٭

سارة حسن البدر  ٭
يوس���ف  ع���ادل  ش���يخة   ٭

االبراهيم
علي حسن سليمان   ٭

احمد عبداحملسن احلبيب  ٭
دالل حسني الرشيدي  ٭

محمد إبراهيم محمد احمد  ٭
جاسم عبدالعزيز الهاجري  ٭

سارة مساعد املطيري  ٭

دالل أمان ابودهوم  ٭
حوراء رياض البغلي  ٭

سارة بندر املطيري  ٭
جمايل احمد الرومي  ٭
حوراء فوزي القالف  ٭

إبراهي����م  لول����وة محم����د   ٭
الصوان

براك عبدالسالم الهزاع  ٭
عبدالعزيز علي حاجي  ٭

عبداهلل علي احمد بندر  ٭
عبدالوهاب علي عبدالرحمن  ٭

الهندسة ـ ورشة الكمبيوتر

عبداحملسن جمال الكندري  ٭
حنان حسن سيد محمد  ٭
قيروان خالد الهاجري  ٭

لولوة محمد الضويحي  ٭
إسماعيل يحيى الشهابي  ٭

العنود محمد النصار  ٭
زكريا يحيى الشهابي  ٭

محمد عبدالرسول بالل  ٭
خالد مساعد العسعوسي  ٭

نورا عجمي الشمري  ٭
حصة عبداهلل اخلميس  ٭

خالد محمد الهندي   ٭

الهندسة ـ ورشة
 االلكترونيات

روان حسني عبدالرضا  ٭
زينب احمد الشولي  ٭

هبة خلف العنزي  ٭
عبداهلل عادل عبدالرحمن  ٭

هناء علي السعدي  ٭
حسني نبيل احلشاش  ٭

فيصل عبدالوهاب ابودهوم   ٭

علي مناع العجمي  ٭
سعد علي العجمي  ٭

سبيكة عبدالرحمن الوزان  ٭
زهرة احمد الصايغ  ٭

محمد جاسم املنصور  ٭
نور يوسف القطامي  ٭
بسمة رياض الرميح  ٭

مي وليد الشمالي  ٭
رزان جابر الهاجري  ٭

سارة احمد العدواني   ٭
ضحى عبدالرحمن العطوان  ٭

رمي عايض املطيري  ٭
دالل صالح السهول  ٭

بدور عبدالعزيز الرفاعي  ٭
خديجة أمير القزويني  ٭

أبرار عبدالوهاب العطوان  ٭

 علوم المياه

ياسمني سالم املسعد  ٭
منيرة عدنان املهيني  ٭

هاجر خلف زياد املطيري  ٭
روان حس����ن عبدالرحم����ن   ٭

محمود
أفنان علي حسني الكندري  ٭

فرح مبارك العدواني  ٭
مرمي أمير اخلميس  ٭

عبداهلل عيسى اجليماز  ٭
يوس����ف  عبدالرحم����ن   ٭

عبدالرحمن محمود
حسني محفوظ الشواف  ٭

مشعل صادق أبو احلسن  ٭
روان إبراهيم محمد احمد  ٭

العلوم البيولوجية

احمد صالح بهبهاني   ٭
راشد علي جابر العجمي  ٭
عبداهلل وليد احلسيني  ٭
مرمي رجب العبدالهادي  ٭
سارة فيصل مال اهلل   ٭
إسراء فيصل مال اهلل   ٭

انوار خالد حسن املشهود  ٭

حس����ني عل����ي عبدالعزيز   ٭
حياة

آالء عبدالوهاب العطوان  ٭
خميس محمد العجمي  ٭

عبدالعزيز سعود املذن  ٭
بدر سعد الياسني  ٭

يوسف رشيد اجلاسم  ٭
بشاير طلق الرشيدي  ٭

علم الجينات

هاجر حسن البدر  ٭
آيات حسن الدويخي  ٭

حنان فاضل بوشهري  ٭
سارة فاضل بوشهري  ٭
شيخة حامد الشمري  ٭

سندس جابر الفارسي  ٭
محم����د  يعق����وب  س����ارة   ٭

اليعقوب
عايشة وليد احلساوي  ٭

بيبي عبدالعزيز العندليب  ٭
زهراء خليل الصفار  ٭

الكيمياء

حوراء ناصر عبداهلل  ٭
مب����ارك  ب����در  أمين����ة   ٭

عبدالرحمن
دانه جابر علي الفارسي  ٭

أشواق طالل مال اهلل  ٭
شيماء صالح بهبهاني  ٭

احم����د  ج����واد  س����ارة   ٭
عبدالرضا

يوسف عماد العبدالهادي  ٭
ن����ور عبدالرحم����ن النصر   ٭

اهلل 
محمد سالم دشتي  ٭

عبداهلل يوسف املنصور  ٭
ش����هد عبدالرحمن سلمان   ٭

العلي 
حمد سامي الدخيل  ٭

هيا خالد العبيد  ٭
غادة وليد البابطني  ٭
أفنان أنور الراشد  ٭

الطل����ب على الطاقة من الطبيعي 
أن تنظ����ر الكوي����ت ال����ى موارد 
النفط والغاز  أخرى للطاقة غير 
كمصدر للطاقة لتوفير االحتياجات 
املستقبلية في الكويت وتعد الطاقة 
النووية من أهم البدائل التي نتطلع 
الستخدامها بجدية وال يوجد أفضل 
من الشريك األميركي للعمل معه 
في هذا املجال«. واعتبر ان الطاقة 
النووية »متثل طريق����ا طبيعيا 
للدخول في ش����راكة مع الواليات 
املتحدة وخاصة مع وزارة الطاقة 

وللتقدم لالمام«.
وأكد ان »مذكرة التعاون تعد 
وثيقة مهمة جدا لنا وخطوة شديدة 
األهمية على طريق دعم عالقاتنا 

مع الواليات املتحدة«.
وقال ان اهتمام الكويت بالطاقة 
النووية يعد »شيئا طبيعيا وهو 
وسيلة لتوفير احتياجات الطاقة 

املستقبلية في الكويت«.
العبداهلل ان »مذكرة  وأوضح 
التع����اون تفتح آفاق التعاون بني 
الواليات املتحدة والكويت في مجال 

الطاقة النووية ويعد التوقيع على 
املذكرة خطوة اولية لالس����تفادة 
من حليف وصديق قوي للكويت 
وذوي خبرة طويلة في مجال الطاقة 
النووية واعتقد أن ما يحدث اليوم 
القوية بني  ميثل طفرة للعالقات 

الكويت والواليات املتحدة«.
النووي  وأكد ان »البرنام����ج 
الكويتي سيتمتع بشفافية كاملة 

ويطبق كل االلتزامات الدولية«.
من ناحية أخرى ذكر د.بشارة 
خالل مراسم التوقيع على مذكرة 
التعاون ان الكويت قد درست بديل 
احلصول على الطاقة النووية وقد 
وافقت الواليات املتحدة على توفير 

مساعدة للكويت في هذا املجال.
وأض����اف ان مذك����رة التعاون 
متثل »خطوة مهمة« في العالقات 
الكويت والوالي����ات املتحدة  بني 
»وستفسح الطريق أمام املزيد من 
الفرص بيننا في مجال االستخدام 
السلمي للطاقة النووية ومجاالت 
تأس����يس البنية التحتية الالزمة 
لها«. وأشار د.بشارة الى ان التعاون 

واشنطن � كونا: وقعت الكويت 
أمس على مذكرة تعاون مع احلكومة 
األميركية تتعلق مبوضوعات تأمني 
املواد النووية واالستخدام السلمي 

للطاقة النووية.
ووقع مذكرة التفاهم عن اجلانب 
الكويتي األمني العام للجنة الوطنية 
النووية  الطاق����ة  الس����تخدامات 
لألغراض السلمية د.احمد بشارة 
وعن اجلانب األميركي مدير الهيئة 
القومية لألم����ن النووي توماس 
داجوس����تينو وذلك مبقر وزارة 

الطاقة األميركية.
التعاون  وتضمن����ت مذك����رة 
التش����ريعي  مقترحات للتعاون 
النووي  والتنظيمي في املج����ال 
وفي مجال تخطيط املوارد البشرية 
وتأمني املواد النووية واحلماية من 
اخطار االشعاع واالعتبارات البيئية 
وقضايا السالمة والصحة اضافة 
الى طرق ادارة النفايات ذات معدالت 
االش����عاع املنخفضة واملتوسطة 
وأفضل الط����رق إلدارة املفاعالت 
النووية. وقال داجوستينو خالل 
حفل التوقيع ان ه����ذه االتفاقية 
تعد »خطوة مهم����ة جتاه تقوية 
الواليات  الثنائي����ة بني  العالقات 
املتح����دة والكويت ف����ي القضايا 
املتعلقة بتأمني املواد النووية ومنع 
انتشار االسلحة النووية«. وأشاد 
املسؤول األميركي باللجنة الوطنية 
النووية  الطاق����ة  الس����تخدامات 
لالغراض الس����لمية على »العمل 
التي  املثمرة  اجلاد واملناقش����ات 
أوصلتنا ملا نوقع عليه« مضيفا 
»نحن نتطلع ملزيد من التعاون مع 

الكويت في تلك املجاالت«.
من ناحيته قال س����فيرنا لدى 
الواليات املتحدة الش����يخ س����الم 
العبداهلل ان »هذا يوم مهم للعالقات 
القوي����ة بني الكوي����ت والواليات 
املتحدة وتضي����ف اتفاقية اليوم 

اطارا جديدا لعالقاتنا«.
العبداهلل »مع زيادة  وأضاف 

»الدراسات اإلسالمية« تبدأ التسجيل في مرافئ الدراسات الصيفية 27 الجاري القطان: الصيف فرصة إلثراء األبناء بالتجارب
صرح مدير ادارة الدراسات االسالمية 
بوزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
محمد العمر بأن مراكز ودور القرآن الكرمي 
أكملت استعداداتها لبدء النشاط الصيفي، 
وأصبحت على أهبة االس���تعداد لبدء 
تسجيل الراغبني من املواطنني واملقيمني 
في االشتراك في املرافئ الصيفية لعام 
2010 خالل الفترة املمتدة بني 27 اجلاري 
الى األول من يوليو املقبل، مشيرا الى 
ان البرامج تبدأ اعتبارا من 4 حتى 29 
يوليو، وهي موضحة بالكامل على املوقع 
االلكتروني اخلاص بإدارة الدراس���ات 

www.douralauran.com اإلسالمية
وقال العمر ان التسجيل سيتم للرجال 
في الفترة املسائية في مراكز الفروانية، 
والفحيحيل واجلهراء، باإلضافة الى مركز 

التميز بحولي )خاص بذوي االحتياجات 
اخلاصة(، أما بالنسبة للتسجيل للنساء 
فسيكون في الفترة الصباحية في مركز 
حولي، ومركز قدير القديري )الصباحية 
قطعة 4(، ومركز يوسف أحمد الغامن 
)الصليبخ���ات قطعة 2(، ومركز الهام 
البوشي )خيطان قطعة 1(، ومركز محمد 
الوزان )اجلابرية قطعة 9(، كما ميكن 
التس���جيل من خالل االتصال الهاتفي 

على 1865555.
وأكد ان ادارة الدراس���ات اإلسالمية 
تهدف من خالل تنظيم املرافئ الصيفية 
والتي تش���مل )املرف���أ اإلداري، املرفأ 
الذاتي واالجتماعي، مرفأ التميز، املرفأ 
اإلمياني( الى اس���تمرار التواصل مع 
املواطن واملقيم خالل فترة الصيف من 

خالل تقدمي العديد من األنشط���ة التي 
ال تقتصر فقط على اجلوانب الدينية 
والش���رعية، بل انها تتضمن أيض�����ا 
العديد من العلوم احلياتية والعملية 
والت���ي تترك أثرا طيبا في الدارس���ني 
والعائلة كافة، كما انها تكسب األفراد 

العديد من املهارات.
وعن االستفادة التي تقدمها املرافئ 
املختلفة قال العم���ر ان املرفأ اإلداري 
يس���اعد على تعلم مهارات التخطيط 
ومه���ارات ادارة الوقت ومهارات ادارة 
فرق العمل واألخالقيات اإلس�����المية في 
العمل اإلداري وكيفية تطوي����ر النفس 
مهن���يا، أم���ا املرفأ الذاتي واالجتماعي 
فس�����اعد الفرد على تعلم بناء الذات 
اإلبداعي،  التفكي���ر  وتنمية مه���ارات 

والتعرف على األمناط الشخصية، وعن 
املرفأ اإلميان���ي )على خطى احلبيب( 
أوضح العمر انه يقدم شرحا لعبقرية 
الرسول ژ في التعامل مع أهل بيته، 
وفي حل املشكالت والتحفيز والقيادة، 
أما مرفأ التمي���ز )اجتهدوا.. فأبدعوا( 
فيقدم عرضا لتجربة اآلل واألصحاب 
وعرض جترب���ة الش���يخ العالمة بن 
عثيمني، وعرضا لتجربة عبدالرحمن 
السميط، وعرضا لتجربة العالمة بن 

جراح.
العمر تصريح���ه مهيبا  واختت���م 
باجلمهور سرعة التسجيل في املرافئ 
الصيفية إلدارة الدراس���ات اإلسالمية 
لتحقي���ق االس���تفادة املطلوبة خالل 

الصيف.

دعا رئيس جلنة التوعية االجتماعية بجمعية 
االصالح االجتماعي خالد القطان اولياء االمور 
الغتنام الصيف واعتباره فرصة ال مش���كلة اذا 
اردنا ان نخرج منه بفائدة، واشار الى ابرز الثمار 
التي ميكن ان جننيها البنائنا من صيفنا والتي 
تتمثل في اش���راكهم في االندية الصيفية التي 
حتافظ على الهوية االس���المية ومراكز حتفيظ 
القرآن والسفر الهادف والنافع وزيارة االقارب 
واالرحام وتنظيم املسابقات داخل االسرة وقصد 
االنشطة الثقافية وغيرها الكثير مما ميكن ملء 

فراغ االبناء به.
ورأى القطان ان اولى خطوات تدشني موسم 
الصيف تكمن في االحتف���اء بأبنائنا املتفوقني 
والتعبير عن تقديرنا ملا حققوه من اجناز وهي 
رسالة حب وتقدير يبقى اثرها حاضرا في ذاكرة 
االبناء كلما س���نحت فرص���ة للتعبير باالقوال 
واالفع���ال، ولعل فرصة التف���وق والنجاح من 

اهمها واكثرها متيزا.
وطالب في تصريحه اآلب���اء مبكافأة االبناء 
وتشجيعهم بالتجديد في شكل مكافأتهم ومفاجأتهم 
مبا يظهر االعتزاز باجنازهم واالحتفاء بصنيعهم 
ويكون ذلك باقامة عشاء للعائلة او تسمية احد 
اركان البيت باسمه وسائر االفكار التي يتشارك 
فيها اآلباء الظهار مشاعرهم االيجابية جتاه ابنائهم 
وهذا مما يساعد على تكوين االجتاهات الواعدة 

ملستقبلهم الشخصي وتطلعاتهم في حياتهم.
وحول استثمار أوقات األبناء في الصيف جدد 
خالد القطان دعوته لألسرة بان تناقش االفكار 
التي تناس���ب الظروف اخلاصة التي تواجهها 
وفقا للمصادر املتاحة لديها والعمل على معرفة 
ما يحتاجه االبناء، وقد يس���اعدنا لو اجتهدنا 
في البحث عن أهم األنش���طة املتاحة للصغار 
والشباب في مرافق الدولة في الصحف اليومية 

على سبيل املثال.

د.ناصر الفريح

أعلن مدير ادارة املوارد البشرية مبعهد الكويت لالبحاث العلمية غامن الشمري ان دائرة تنمية القوى العاملة انتهت 

من اجراء املقابالت الشـخصية للطلبة والطالبات املرشـحني للدورة التدريبية الصيفيـة الـ 33 واملقرر عقدها خالل 

العطلة الصيفية اعتبارا من 27 اجلاري الى 5 اغسطس املقبل.

وقال الشمري في تصريح صحافي: لقد مت قبول 124 طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية و44 طالبا وطالبة من املرحلة 

اجلامعية للمشاركة في برنامج الدورة التدريبية الصيفية الثالثة والثالثني. ودعا الشمري طلبة املرحلة الثانوية املقبولني 

الى ضرورة التواجد مبقر املعهد في متام الساعة التاسعة من صباح 27 اجلاري، كما دعا الطلبة اجلامعيني وطلبة الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املقبولني في الدورة الى ضرورة التواجد مبقر املعهد بقاعة املنهل في متام الساعة 

العاشرة من صباح 27 اجلاري، وفيما يلي اسماء الطلبة املقبولني وفقا للتخصص:

الفريح ينظم ورشة عمل 
االستشفاء والموازنة للصحة باللمس

تقام األحد المقبل

الورشة تساعد على التخلص من الضغط والتوتر


