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د.ناجي املطيري خالل لقائه السفير الكندي

جانب من أنشطة األسبوع البيئي للشركة الوطنية العقارية

توفيق العيد د.فؤاد الفالح

تدريب الطلبة على الزراعة

خالل حلقة نقاشية مفتوحة بعنوان: »دور العنصر البشري في خطة التنمية«

الجري: ندعو أصحاب القرار لالستفادة من الكوادر 
المهنية الوطنية في حل القضايا الفنية المتعلقة بالخطة

  الوقيان: التحول لمركز مالي وتجاري عالمي يهدف لمواجهة ثروتنا النفطية واالستفادة من موقعنا المميز
  الهارون: بناء العنصر البش�ري أهم من اإلنفاق الرأسمالي للخطة ونأمل أن يستخدم النواب قدرتهم لصالح التنمية

مبارك البنوان وعبدالوهاب الهارون ود.عادل الوقيان ود.علي الطراح وخالد الصالح  وم.دعيج اجلري خالل احللقة النقاشية

 أسامة دياب
اجمع املش����اركون في احللقة 
النقاشية التي اقامها التجمع املهني 
الكويتي، مساء امس االول بديوان 
العم عبداحملس����ن ناصر السعيد 
بضاحية عبداهلل السالم بعنوان 
»دور العنصر البشري في خطة 
التنمية« بحضور اعضاء التجمع 
وعدد م����ن الناش����طني واملهتمني 
بالشأن العام، على اهمية التفاف 
املجتمع مبختلف ش����رائحه حول 
قضي����ة التنمية وتقدمي يد العون 
واملساعدة للقائمني عليها، الفتني الى 
ان العنصر البشري ركيزة من ركائز 
التنمية واحدى اهم وسائل حتقيقها، 
مش����يرين لضرورة نشر الوعي 
املالئم لتنفيذه����ا، داعني اصحاب 
القرار لالستفادة من الكوادر املهنية 
الوطنية في حل الكثير من القضايا 
الفنية واملهنية املتعلقة باخلطة. 
في البداي����ة اكد نائب االمني العام 
للتجم����ع املهني الكويتي م.دعيج 
اجلري ان التجم����ع املهني جتمع 
غير سياسي يهدف للمساعدة في 
حتقيق التنمية املنشودة، مشددا 
على ان التجمع بعيد عن اي تكتل 
سياسي وان هدفه تشجيع املهنيني 
وتعزيز دوره����م في تنفيذ ودعم 

خطة التنمية.
واشاد اجلري بخطة التنمية التي 
قدمتها احلكومة قائال: ان دورنا ان 
ندعم اخلطة، داعيا النواب للتركيز 
على ه����ذه اخلطة دعمها وخاصة 
ان احلكومة ألزمت نفسها بوقت 
محدد وجدول متابعة زمني، معربا 
اليوم  النواب  عن اسفه النشغال 

بقضايا هامشية.
وم����ن جهته اكد االم����ني العام 
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية 
د.عادل الوقيان ان احلكومة حرصت 
من خالل خطة التنمية على السعي 
لترجمة رغبة صاحب السمو االمير 
في حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري من خالل آليات منهجية 
تقوم على رؤية مستقبلية للدولة 
وفق اهداف استراتيجية للتنمية 
مبش����اركة االط����راف الفاعلة في 
املجتمع، مش����يرا ال����ى ان اخلطة 
وضعت لتوفير البنية التي حتتاجها 
الكويت لتتحول ملركز مالي وجتاري 
عاملي، موضحا ان هذا التحول يهدف 
ملواجهة ثروتنا النفطية الناضبة مع 
االستفادة من املوقع اجلغرافي املميز 
للكويت. واضاف الوقيان: ان جعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا يتطلب 
ان نكون قادرين على املنافس����ة 
اقليميا، موضحا ان الس����وق في 
الكويت يتضمن قطاعا عاما وآخر 
خاصا، ولكل منهما قوانينه وظروفه 
وان الهجرة من القطاع احلكومي 
الى اخلاص امر شبه معدوم، وان 
الكويتيني يترك����زون في القطاع 

التكاتف ملساندة اخلطة.
واختتمت الندوة بكلمة تراثية 
للوزير السابق العم خالد عيسى 
الصالح تط����رق خالله����ا ملهنية 
الكويتيني وبراعتهم في كل املهن 
التي امتهنوها قبل اكتشاف النفط 
مقارنة بحالة الترف التي يعيشها 
املجتمع اآلن، داعيا لضرورة خلق 
حالة من الوعي بني الشباب حتثهم 
على احترام امله����ن على اختالف 
اشكالها وتشجيعهم على اختراق 
كل مجال من مجاالت سوق العمل 
دون حياء أو خجل لنصنع حاضر 
ومستقبل الكويت. وشدد الصالح 
على أهمية تأهيل القوى العاملة 
لتسلم مشاريع التنمية املستقبلية، 
مشددا على ضرورة تكاتف اجلميع 
وتالحمهم للعمل على استرداد مكانة 
الكويت كمركز جتاري ومالي كما 
كانت من قبل وليس النشائها من 
جديد ألن الكويت كانت في السابق 
مركز جتاريا هاما ولؤلؤة اخلليج. 
وأدار احللقة النقاشية عميد كلية 
العلوم االجتماعية د.علي الطراح 
الذي اكد ان العنصر البشري ركيزة 
من ركائز التنمية وأحد أهم وسائل 
حتقيقها، مشددا على أهمية التنمية 
البشرية في أي خطة تنموية ألنها 
تهدف في مجملها إلعداد االنسان 
القادر على بناء املجتمع واملساهمة 
في نهضته. واشار الطراح الى أن 
التجمع املهني الكويتي يهدف من 
احللقة النقاش����ية املفتوحة لدفع 
عجل����ة التنمية من خ����الل خلق 
الوعي املالئم املساعد على تنفيذها، 
واصفا اخلط����ة التنموية احلالية 
بالطموحة، معربا عن أمله في ان 
تدور عجلتها وتتحول ملشروعات 
ملموسة يشعر بها املواطن، مشددا 
على أنه ال ميكن أن تتطور الشعوب 
واألمم عل����ى جميع املس����تويات 
الشخصية واملهنية دون االخالق، 
فإذا انحدرت مستوياتها فهذا مؤشر 
على أننا أمام أزمة حقيقية. وفي 
ختام احللقة النقاشية قدم التجمع 
املهني الكويتي درعا تذكارية لعميد 
ديوان السعيد بضاحية عبداهلل 
الس����الم العم عبداحملسن ناصر 
الس����عيد، ووجه عض����و االمانة 
العام����ة للتجمع م.مبارك البنوان 
الش����كر لهم الستضافتهم احللقة 
النقاشية، كما تقدم التجمع املهني 
بدرع تذكارية للعم خالد عيس����ى 
الصالح تقدي����را جلهوده البناءة 
كأحد ابناء الكويت املخلصني. جدير 
بالذكر ان احللقة النقاشية شهدت 
نقاشات جادة طرحها عدد من اعضاء 
التجمع منهم م.وائل املطوع وهشام 
العتيبي ورئيس جمعية احملاسبني 
واملراجعني محم����د الهاجري، كما 
ق����ام د.الوقيان بال����رد على هذه 

االستفسارات واملداخالت.

اخلاص والوافدون هم من يتركز 
في القطاع اخلاص.

وقال االمني العام: ان املنافسة 
جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
تتطلب تعديل تركيبة سوق العمل، 
وخلق صناعات كبيرة توفر مزيدا 
من الفرص في القطاع اخلاص، وان 
يشعر الكويتي بشيء من التعب 
من خالل حتميله بعض التكاليف 
التي يتلقاها، الفتا الى  للخدمات 
ان خطة التنمية احتوت على 153 
سياسة تعنى بالتنمية البشرية، 
وان حتقيقها يختلف عن تطبيق 
السياسات االقتصادية، مشيرا الى 
احلاجة املاس����ة لتعديل الثقافات 
املجتمعية في هذا املجال وخاصة 
بعد أن شاهدنا حملة املعارضة التي 
واجهتها محاولة اطالة الدوام لنحو 
25 دقيقة ليوم واحد في االسبوع. 
وأكد الوقيان أن احلكومة الكويتية 

تقدم الكثير للتعليم في الكويت، 
ولديها الرغبة في تعديل وتطوير 
البرامج التعليمية، فالكويت في 
ادنى املس����تويات عاملي����ا ولدينا 
خلل كبير بني مس����توى االنفاق 
التعليم ومخرجاته، وهناك  على 
الكثير من الدراس����ات التي تؤكد 
ضرورة تعديل النظام التعليمي، 
مشيرا الى امكانية االستفادة من 
جتارب عاملية كالتجربة الكورية 

في هذا املجال.
ومن جهته أكد النائب السابق 
اله����ارون أن مجلس  عبدالوهاب 
1985 وض����ع خط����وات حقيقية 
خلطة تنموية بعيدة املدى وخطط 
خمسية قصيرة املدى، مشيدا بالدور 
اإلصالحي لهذا املجلس والذي كلل 
بإق����رار أول خطة تنموية عرفتها 
الكويت إال أن هذا املجلس لم يكتب 
له أن يكمل دورته البرملانية وواجه 

احلل في عام 1986 ومن ثم جتاهلت 
احلكومة تنفيذ اخلطة التي اقرها، 
معربا عن أسفه لعدم وجود خطة 
تنموية منذ ذلك الوقت إلى اآلن. 
وأعرب الهارون عن سعادته باخلطة 
التنموية وخصوصا السياسات 
املعنية ببناء االنس����ان، موضحا 
ان بناء العنصر البشري اهم من 
االنفاق الرأسمالي للخطة، مشددا 
على أهمية نشر الوعي املالئم بني 
الناس خللق رأي عام مساند للخطة 
التنموية، منددا بأسلوب الشحن 
النيابي ف����ي املجلس احلالي ضد 
التنمي����ة، معربا ع����ن أمله في أن 
يس����تخدم النواب قدرتهم املميزة 
في شحن اجلماهير لصالح التنمية، 
مشيرا لرغبة احلكومة احلالية في 
تنفيذ اخلطة بدليل وجود برامج 
متابعة وتقارير دورية ترفع ملجلسي 
الوزراء واألمة، داعيا اجلميع الى 

الرومي: ديوان الخدمة يبذل جهودًا مختلفة
لالرتقاء بمهارات القوى العاملة الوطنية

أكد وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محمد الرومي ان الديوان يبذل جهودا 
مختلفة لالرتقاء مبستويات مهارات 
وخبرات الق��وى العاملة الوطنية. 
وقال الرومي في افتتاح االجتماع 
التنسيقي العام مع ممثلي اجلهات 
احلكومي��ة ملتابع��ة »النظام اآللي 
اخلاص بادارة املوارد البشرية« امس 
ان هناك اهتماما كبيرا بدعم جهود 
الدولة في املجاالت املختلفة للتنمية 
البشرية وذلك توافقا مع توجهات 
اخلطة االمنائية للدولة وبرنامج عمل 
احلكومة. وأضاف انه سيتم إحلاق 

املوظفني اجلدد مبجموعات متنوعة ومتدرجة مهنيا في 
مجاالت محددة كقانون ونظام اخلدمة املدنية وقانون 
التأمينات االجتماعية واملجاالت األساس��ية في االدارة 
العامة. وذكر أنه يتم سنويا اجناز اخلطة التدريبية على 
مستوى الدولة وتنفيذ ما يزيد على 75 برنامجا تدريبيا 
مبش��اركة اكثر من 1500 موظف وذلك على مس��توى 

التدريب الداخلي، بينما على مستوى 
التدريب اخلارجي فيتم سنويا ايفاد 
ما بني 700 و900 موظف في مختلف 
البرام��ج التدريبي��ة التخصصية 
املنفذة خارج البالد. وشدد على ان 
الدولة تدعم الكوادر الكويتية وتنمي 
من قدراتها عن طريق مشاركتها 
في األنشطة التدريبية والتنموية 
ذات العالقة بطبيعة اعمالها. وبني 
الرومي ان ديوان اخلدمة واجلهات 
احلكومية تستعني بخدمات بعض 
اخلبراء واملستش��ارين املتميزين 
في مجاالت العمل املختلفة سواء 
الجناز املشاريع أو األبحاث أو الدراسات احملددة وكذلك 
تدريب عدد من الكوادر الوطنية أثناء العمل التنفيذي. 
من جهته قال الوكيل املساعد لشؤون التطوير اإلداري 
زيد النويف ان التنمية البش��رية هي األداة والوسيلة 
الفاعلة لبناء أجيال كويتية متمكنة وقادرة على العمل 

والعطاء في مختلف املجاالت وشتى امليادين.

محمد الرومي

مركز »الحوار« للثقافة نظم ندوة »العلمانية.. خارج دائرة الشبهات«

رجاء بن سالمة: العلمانية ليست حكراً على أي ثقافة أو أمة أو قارة
لميس بالل

نظم مركز »احل����وار« للثقافة )تنوير( 
مساء امس مبقر اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النس����ائية ندوة حتت عنوان »العلمانية.. 
خارج دائرة الشبهات« حاضرت فيها الباحثة 
التونسية د.رجاء بن سالمة بحضور اعالمي 

واكادميي غفير.
رجاء بن سالمة باحثة وكاتبة تونسية، 
ولدت عام 1968، حصلت على شهادة االستاذية 
في اللغ����ة واآلداب واحلضارة العربية عام 
1985 من دار املعلمني العليا بتونس، ثم على 
شهادة التبريز في اللغة واآلداب واحلضارة 
العربية عام 1988 من كلية اآلداب والعلوم 
االنسانية بتونس، ثم على شهادة دكتوراه 
الدولة في اللغة واآلداب واحلضارة العربية، 
شاركت بأطروحة عنوانها »العشق والكتابة: 
قراءة في املوروث«، درست ايضا التحليل 
النفسي بتونس وبفرنسا، وهي احد االعضاء 
املؤسسني لرابطة العقالنيني العرب، وجلمعية 
»بي����ان احلريات بفرنس����ا«، ول�»اجلمعية 
الثقافية التونس����ية للدفاع عن الالئكية«، 
وهي حاليا محللة نفسية، كما تعمل رئيسة 

حترير ملجلة األوان.
كانت دعوة د.رجاء بن سالمة للمشاركة 
في الندوة السنوية ملركز »احلوار« كعادته 
لنش����ر الوعي والثقافة في املجتمع، حيث 
استضاف املركز املرحوم د.أركون منذ سنتني 
والع����ام املاضي كانت اخلطة الس����تضافة 
املرحوم ابوزيد حيث اجريت احملاضرة عبر 
الهاتف وهذا العام كانت ضيافة د.رجاء بن 

سالمة املتخصصة في العلمانية.
من جانبها اكدت د.بن سالمة انه البد من 
حتديد منطلق الكالم الن كل كائن بش����ري 
مظروف ومحكوم بسياق وبوظيفة خطاب، 
وتقول االنسان حيوان يريد جتاوز ظروفه 

االقتصاد والدين والعالم قد حتول الرضية 
تقنية اي بيئة نسيجها التقنية واجلواب ان 
العالم خالفا ملا قد نراه والول وهلة معلمن 
حل����د بعيد ولذلك كتبت ف����ي احد مقاالتها 
»ادع����و الى قلب االرضيات« وهي ليس����ت 
ضئيلة في واقع ديني، مضيفة التعلمن ال 

يعني نفي الدين.
كذلك ان االعالن العالمي حلقوق االنسان 
ال ينطلق من منظومة دينية بل من مبدأ ان 
جميع الناس احرار ومتساوون بغض النظر 

عن اديانهم وألوانهم.
وزادت: كذل����ك العلماني����ة تخدم غاية 
اساسية من غايات السياسة وهي حتويل 
العنف الى كالم، وحتمي من العنف الدموي 
المرين، االول العلمانية توحد بني املعتقدات 
فالعلماني����ة توحد على اس����اس املواطنة 
احمللية وان الوط����ن للجميع والدين هلل، 
كذلك العلمانية تفت����ح مجاال للنقد والنقد 
الذاتي وهذا اساس العقالنية فكل من يتكلم 
من البشر يجب ان يتوقع النقد والن العقل 

البشري محدود واالنسان خطاء.
واحلوار يتطلب ايجاد ارضية مشتركة 
من اآلخرين ومبينة شروط احلوار منها آداب 
احلوار وعدم التكفي����ر او ان نصادر نوايا 
الشخص اآلخر وايضا قابلية املتحاورين 
الن يتغي����روا، مضيفة: ال تتوافر ش����روط 
احلوار اذا جاء املتحاور للحوار وهو غير 

مستعد لتغيير رأيه.
واك����دت ان الفص����ل امر مه����م في قيام 
احلضارة وحتى يكون البشر بشرا، فالفصل 
مبدأ اساسي في احلضارة فمسار احلضارة 
هو التمايز بني احلقول واالنشطة وال ميكن 
ان يكون اخلصم خصما وقاضيا في الوقت 
نفسه، وفي املجتمعات الدميوقراطية جند 

الفصل في السلطات.

التاريخية لكن ال يستطيع القفز على هذه 
الظروف.

ومن اول املصطلحات خالل الندوة موقع 
املثقف واملثقفة: املثقف معني بالسياس����ة 
على نحو مخص����وص وميكنه اتخاذ قرار 
ممارسة السياسة والنه مطلوب منه اعطاء 
محتوى اخالقي للدولة وللعيش معا، ويتوقع 
منه عندما يتخذ مواق����ف في املجال العام 
ويبدي رأيه اال يرمي لتحقيق غاية منفعية 
او انتخابية وال يعمل مبقولة الغاية تبرر 

الوسيلة او لكل مقام مقال.
مضيفة ان السياسة هي التدبير اليومي 
للدولة والسياس����ي هو بعد آخر واقع من 

الواقع.
واللحظة التاريخية احلالية تتميز باعتبار 
العلمانية مذهبا هادفا للكثير من املعتقدات 

الدينية.
واضافت انتمي لبلد عربي نشاطه الفكري 
حتت شعار العلمانية ال ميكن التحدث به 

في االوس����اط الرسمية، كنت احد االعضاء 
املؤسسني جلمعية ثقافة اجلمعية التونسية 
للدفاع عن الثقافة العلمانية والتي الى اآلن 

لم حتظ باالعتراف.
كما عرفت بن س����المة العلمانية بأنها 
تعني اآللية السياسية والقانونية، والعلمنة 
تعني مسارات العلمنة التقليدية التي تقع 
بالواقع بغض النظر عن الدفاع عن العلمانية، 
وكذلك العلمانية ليست مذهبا ما هي اال مبدأ 
لتتعايش كل املذاهب واملعتقدات، والعلمانية 
ليست ايديولوجيا بل االطار للتعايش بني 
العلمانية التي تريد فرض معتقد ما ليست 
علمانية مفتوحة، العلمانية خالفا ملا يشاع ال 
ميكن ان تكون حليفة لالستبداد، االستبداد 
السياس����ي ليس علمانيا في جوهره النه 
يفرض ايديولوجي����ا وال يقبل مبدأ صمت 

الدولة وحيادها من الناحية العقائدية.
واضافت ان ما يس����ير العالم اليوم هو 
االقتصاد وهنا سألت د.بن سالمة ما صلة 

)كرم ذياب(د.رجاء بن سالمة ود.فيصل الصايغ خالل احملاضرة

مدير معهد األبحاث يستقبل السفير الكندي

اجتماع تنسيقي للجنة اإلعالمية للدوري 
الثقافي لألندية الرياضية لتفعيل نجاحه

تقام خالل الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر الجاري

»الوطنية العقارية« استهلت »األسبوع 
البيئي« بيوم مفتوح للطلبة ذوي اإلعاقة

اللجن���ة االعالمية  عق���دت 
لل���دوري الثقافي ال� 12 لألندية 
الشاملة واملتخصصة اجتماعا 
العامة  الهيئة  تنس���يقيا مبقر 
للشباب والرياضة برئاسة مدير 
اللجنة  اإلعالم والنشر رئيس 
اإلعالمية توفيق العيد بحضور 
نائ���ب مدير ادارة املكتب الفني 
الهزمي  الرياض���ة حامد  لقطاع 
الرياضية في  البرامج  ومراقب 
اذاعة الكويت يوسف عبدالرضا 
واملخرجني حبيب الفيلي وحسني 
الكويت  بومجداد من تلفزيون 
وجم���ال عط���ا اهلل مس���ؤول 

التسجيالت الصوتية.
وقد رحب العيد باحلضور في 
االجتماع التنسيقي األول، مؤكدا 
على اهمية تفعيل الدوري الثقافي 
الناحية االعالمية وتوفير  من 
أرضي���ة صلبة له���ذا الدوري 
الذي يحظى مبشاركة جيدة من 
الرياضية ومنافسات  الهيئات 

قوية بني املشاركني.
وثّمن العيد خالل االجتماع 
الدور الذي قام به رئيس مجلس 
االدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح 
وحرص���ه على اس���تمرار هذه 

انطلقت يوم اجلمعة املاضي 
التي  البيئي«  انشطة »األسبوع 
تنظمها الشركة الوطنية العقارية 
وتس���تمر حتى 17 اجلاري على 
املسرح الروماني الواقع مبشروع 
الواجهة البحرية � سوق شرق، 
وذلك ضمن برنامجها البيئي الذي 
يحمل شعار »معا من أجل عالم 
أفضل«. وجاء انطالق هذا االسبوع 
بإقامة يوم مفتوح تناول العديد 
من األنشطة املتنوعة بالتعاون 
مع ادارة مدارس التربية اخلاصة 
ومبش���اركة طالب وطالبات من 
ذوي االعاقة املنتس���بني الى كل 
من مدرسة تأهيل التربية الفكرية 
بنني ومدرسة األمل وتأهيل األمل 
التربية  بنني، ومدرس���ة تأهيل 
الفكري���ة بنات ومدرس���ة األمل 
وتأهيل األم���ل بنات. وحرصت 
على املشاركة في هذا اليوم كل 
م���ن مراقبة الرعاي���ة الطالبية 
هدى الش���طي نيابة عن الوكيل 
النوعي محمد  املساعد للتعليم 
الكندري اضاف���ة الى عدد كبير 
من مس���ؤولي االقسام ومديري 
املدارس وغيرهم من القائمني على 
املس���اكن الداخلية لطالب املنح 
الدراسية بادارة مدارس التربية 
اخلاصة. وأعربت الش���طي عن 
تقدير الوكيل املس���اعد للتعليم 
النوع���ي للجهود الت���ي بذلتها 
الش���ركة الوطنية العقارية في 
تنظيم اليوم املفتوح للطلبة من 
ذوي االعاقة، كما ابدت سعادتها 
بحسن التنظيم، والتعامل الراقي 
من قبل جميع مسؤولي الشركة 
مع الطلبة املشاركني. وقالت ان 
الكويت تعد من اوائل الدول التي 
أولت ذوي اإلعاقة على اختالف 
حاالتهم اهتمام���ا خاصا، وانه 
ليس بغريب ان تبادر الش���ركة 
الوطني���ة العقارية على تنظيم 
هذا اليوم املفتوح الذي يبرز مدى 

الرياضية  الثقافية  التظاه���رة 
الشبابية، كما أشاد بجهود نائب 
الشباب  العام لش���ؤون  املدير 
جاس���م يعقوب على متابعته 
احلثيثة ل���كل األمور املطلوبة 

الجناح الدوري الثقافي.
وأشاد العيد باهتمام األندية 
الرياضية من خالل تشكيل فرق 
للدوري الثقافي سنويا، مشددا في 
الوقت نفسه على اهمية التنسيق 
بني اجلهات االعالمية الجناح هذا 
الدوري. ومن جهته، أكد املخرج 
التلفزيوني حبيب الفيلي على 
استعداد قناة الشباب والرياضة 

ملتابعة الدوري الثقافي وتفعيل 
جناحه من خالل توفير األمور 
الفنية والتقنية التي تسهم في 
اخراج شكل ومنافسات الدوري 

بالصورة املطلوبة إعالميا.
كما حت���دث رئي���س جلنة 
الهزمي حيث  التجهيزات حامد 
اش���ار الى ان اللجن���ة ماضية 
في جتهي���ز كل املتطلبات التي 
الرياضية  حتتاجه���ا األندي���ة 
املشاركة في الدوري من خالل 
التنسيق القائم بني الهيئة وهذه 
اجلهات وتوفير امليزانية الالزمة 

لذلك.

اهتمامه���ا بجميع افراد املجتمع 
ووعيها ملسؤوليتها االجتماعية 
جتاه جميع اف���راده، وظهر هذا 
االهتمام والرعاية في الكثير من 
املناسبات التي حترص الشركة 

على تنظيمها على مدار العام.
كما اقيم عل���ى هامش اليوم 
املفتوح معرض ملنتجات مختلفة 
اليدوي���ة للطلبة  من األعم���ال 
الورش  املش���اركني من مدرسة 

التعليمية بنني، ومدرسة الورش 
التعليمي���ة بن���ات، والذي القى 
اقباال جماهيري���ا كبيرا وابدى 
زواره اعجابهم مبنتجات الطالب 
والطالبات. وهذا وتضمن اليوم 
العديد من االنشطة البيئية التي 
تهدف الى املساهمة في دمج هؤالء 
الطلبة م���ع غيرهم م���ن فئات 
السلوكيات  املجتمع، وتعليمهم 

الصحيحة جتاه البيئة.

استقبل مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري في مكتبه السفير الكندي ج. ريد 
هنري، وذلك بحضور نائب املدير العام لش���ؤون 

االبحاث د.محمد سلمان.
استعرض د.املطيري املجاالت التي يتعاون فيها 
املعهد مع املؤسس���ات العلمية والبحثية الكندية، 
وخاصة في مجال تدريب الباحثني، وابدى رغبته في 
فتح مجاالت اخرى للتعاون العلمي بني املعهد وكندا، 
وامكانية تبادل اخلبرات بني اجلانبني في مجاالت 
علمية مختلفة يتم حتديدها من قبل باحثي املعهد، 
واشار الى ان املعهد يسعى في خطته االستراتيجية 
الى تطوي���ر ابحاثه في مج���االت البترول واملياه 
والطاق���ة. ومن جانبه اكد الس���فير الكندري على 

اهمية دور املعهد كمؤسسة بحثية رائدة في املنطقة، 
واقترح عقد حلقة نقاش���ية حول التغير املناخي، 
وتلوث املياه، والبحيرات النفطية، لالستفادة من 
اخلبرات الكندية في هذه املجاالت، واوضح ان املعهد 
هو اجلهة العلمية االولى في الكويت التي تقدم اليها 
بهذا املقترح، حيث سيتم دعوة جهات علمية اخرى 

للمشاركة في احللقة النقاشية املقترحة.
من جهت���ه رحب مدير عام املعهد بالتعاون مع 
اجلانب الكندي في املجاالت املقترحة، واوضح ان 
املعهد عقد مؤمترا دوليا حول التغير املناخي في 
اواخر نوفمبر 2010، واكد ان املعهد على استعداد 
الستضافة احللقة النقاشية، وتقدمي جميع التسهيالت 

املمكنة.


