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زار أطفال مدينة تشار سدة في باكستان

العنزي: أطفال باكستان أصيبوا بصدمات نفسية 
أّثرت على حياتهم .. وعلينا دعمهم ماديًا ومعنويًا

كانت الفرحة بادية على وجوه األطفال في مدينة تشارد 
سدة الباكستانية حني استقبلوا سفيرنا لدى باكستان 
ن���واف العنزي والفريق امليداني جلمعية الهالل األحمر 
بالهتاف والتصفيق واألناشيد الباكستانية معبرين من 
خاللها عن ش���كرهم للكويت على املساعدات اإلنسانية 

التي قدموها لهم وألسرهم.
وحرص سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي والفريق 
امليداني جلمعية الهالل األحمر على توزيع العلب الغذائية 

والتي شملت العديد من احللويات واملواد الغذائية اخلاصة 
على األطفال.

وق���ال العنزي ان من املهم انق���اذ حياة األطفال فهم 
األضعف دائما مش���يرا الى ان الفيضانات تسبب في ان 
يصبح الكثير من األطفال أيتاما ومنهم مصابون بصدمات 

نفسية وأحيانا مرضى ومحرومون من كل شيء.
واضاف: لقد أصيب العديد من هؤالء األطفال بصدمات 
نفسية شديدة مما تعرضوا له وقد تأثرت حياتهم جميعهم 

على نحو خطير جراء ما شاهدوه من فيضانات وسيول 
أتت على منازلهم تس���ببت في تشريدهم وعدم قدرتهم 

على العودة من جديد الى حياتهم الطبيعية.
وذك���ر العنزي لقد جئنا لنعب���ر بالقول والفعل عن 
محبتنا لهؤالء األطفال لنش���عرهم بأنهم جزء منا ولهم 
حضورهم ودورهم الفعال في احلياة داعيا جميع املنظمات 
اإلنس���انية الى دعم أطفال باكستان من الناحية املادية 

واملعنوية.

السفير نواف العنزي مع أطفال باكستان جانب من توزيع املساعدات

معهد األبحاث اختار مديري برامجه البحثية

المطيري: برامجنا البحثية تلبي برنامج 
العمل الحكومي وخطة التنمية الوطنية

د.ناجي املطيري خالل اللقاء

دارين العلي
أعلن معه���د الكويت لالبح���اث العلمية عن 
اسماء مديري البرامج البحثية الذين سيتولون 
مسؤولية ادارة 16 برنامجا بحثيا سيتم تنفيذها 
في اطار اخلطة االس���تراتيجية السابعة للمعهد 
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جاء اعالن االس���ماء في لقاء عقد مبقر املعهد، 
وأداره كل من مديره العام د.ناجي املطيري، ورئيس 
جلنة اختيار مدي���ري البرامج مدير ادارة موارد 
املياه د.محمد الراشد، وبحضور مديري االدارات 

البحثية واملستشارين واملديرين املختارون.
واستعرض د.ناجي املطيري في مستهل اللقاء 
أس���ماء اعضاء جلنة االختيار، موضحا ان عمل 
اللجنة استمر لستة اشهر متصلة )من شهر ابريل 
2010(، مشيدا مبا قامت به من عمل مضن وشاق 
الختيار املديرين وفق معايي���ر دقيقة، وقال ان 
اللجنة قامت بدراسة معايير ونظم االختيار في 
كبرى اجلامعات ومراكز االبحاث لالستفادة منها 

في وضع الضوابط واملعايير اخلاصة بذلك.
وأوضح مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
ان اخلطة االس���تراتيجية الس���ابعة تختلف عن 
سابقاتها، اذ انها متثل نقلة نوعية سواء بالنسبة 
لطبيعة هذه اخلطة وتوجهاتها أو بالنسبة لرسم 
سياس���ات املعهد ودوره، معتبرا هذه اخلطة من 
احملاور االساسية خلطة أشمل هي خطة التحول 
االستراتيجي التي س���يصبح املعهد من خاللها 
مركزا للتميز يعتمد االبتكار واالبداع لدعم التنمية 
الش���املة، وتغطي خطة التحول هذه العشرين 
عاما املقبلة، وتتضم���ن املجاالت البحثية االكثر 

حداثة.
وقال املطيري ان اخلطة االستراتيجية السابعة 
وضعت لتكون متوافقة مع روح العصر وتنسجم 
مع التطور الذي تش���هده حرك���ة البحث العلمي 
والتقن���ي، كما تلبي حاج���ات الكويت املعاصرة 
واملستقبلية من نشاط البحث العلمي والتطوير، 
وقد روعي عند تصميمها ان تخدم برنامج عمل 

احلكومة وخطة التنمية الوطنية.
وحول البرامج التي متت تس���مية مديريها، 
ق���ال مدير عام معهد الكوي���ت لالبحاث العلمية 
ان عملي���ة حتدي���د البرامج خضعت لدراس���ات 
مستفيضة من جانب توافقها مع احدث املجاالت 
والبرامج البحثية املتبعة في اكبر مراكز البحث 
العلمي واجلامعات الدولية أو بالنس���بة لتلبية 
متطلبات اخلطة االستراتيجية السابعة املرتبطة 
في االس���اس بحاجات التنمية الوطنية، مشيرا 
الى انه مت اختيار مديرين لس���تة عشر برنامجا، 
وهناك ثالثة عشر برنامجا اخرى سيتم االعالن 

عن مديريها قريبا.
وأوضح املطيري ان هذه البرامج ستبدأ عملها 
مباشرة في نفس الوقت الذي تتواصل فيه اجلهود 
لتأسيس مراكز التميز االربعة وهي: مركز ابحاث 
البترول، ومركز ابح���اث البناء والطاقة، ومركز 

ابحاث البيئ���ة والعلوم احلياتية، ومركز ابحاث 
املياه، وستتبع هذه البرامج املراكز االربعة فور 
االنتهاء من تنفيذها، مشيرا الى ان هذه املراكز من 
أساسيات خطة التحول االستراتيجي، وستؤدي 
دورا حيويا في حتويل املعهد الى مؤسسة بحثية 
له���ا مكانتها االقليمية والدولية، واكد ايضا على 
ان اعداد خط���ة التحول وما تش���مله من مراكز 
وبرامج قد مت مبش���اركة واسعة من قبل العلماء 
والباحثني واملختصني باملعهد مع اشراك اجلهات 
املستفيدة مثل ش���ركات النفط ووزارة الكهرباء 
واملاء.. وغيره���ا، باالضافة الى القطاع اخلاص، 
كما جرى االستعانة مبستشارين عامليني إلجناز 
اخلطة بشكلها املتكامل، وهو ما أدى الى اخلروج 
بخطة استراتيجية طموحة اتفقت على تأسيس 

املراكز االربعة املشار اليها.
وقد جرى خالل لقاء مدير عام املعهد االعالن عن 
اسماء مديري البرامج الستة عشر، كالتالي: د.سالم 

احلجرف � برنامج البناء والطاقة املتجددة.
� د.ش���ريف االس���كندراي � برنام���ج النانو 

تكنولوجي واملواد املتقدمة.
� جاروسالف جاكيش � برنامج تطبيقات الطاقة 

النووية.
� د.حسن كمال � برنامج تقييم املخاطر والبنى 

التحتية.
� م.س���عاد البحر � برنامج التش���ييد ومواد 

البناء.
� د.اشرف رمضان � برنامج كفاءة الهواء.

� د.سوبر مانيو نيالماني � برنامج ادارة املناطق 
الساحلية.

� د.محمد البحو � برنامج االنتاج الزراعي في 
املناطق القاحلة.

� د.خالد العبدالاله � برامج الزراعة البحرية.
� د.سمير الزنكي � برنامج الغذاء والتغذية.

محس���ن احلس���يني � برنام���ج ادارة النظم 
االيكولوجية البحرية.

� م.ماجدة خليل � برنامج التنوع البيولوجي 
للنظم االيكولوجية االرضية.

� د.اكس���والجن ماه � برنامج تطوير عمليات 
تكرير البترول.

� د.حمد شلبي � برنامج تقييم تآكل املعادن.
� د.عبداهلل ابوسام � برنامج تكنولوجيا معاجلة 

مياه الصرف الصحي.
عدنان اكبر � برنام���ج حماية وتنمية موارد 

املياه الطبيعية.
� د.عمر فضل املولي � برنامج تخصيص وادارة 

املوارد املائية.
وفي نهاية اللقاء أثنى د.املطيري على جهود 
جلنة االختيار وعبر عن ثقته فيمن مت تسميتهم 
إلدارة البرام���ج، مؤكدا مس���اندة االدارة العليا 
جلهودهم، ومن جانب آخ���ر اكد مديرو البرامج 
عل���ى اهتمامهم بتعمي���ق روح الفريق وحتقيق 

أقصى درجات التميز في نتائج عملهم.


