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)قاسم باشا(خالد اجلاراهلل والسفير الشيخ علي العبداهلل والسفير الروماني وحرمه يقطعون كيكة االحتفال 

تكرمي إحدى الفائزاتجانب من احلفلسفراء اإلمارات واملغرب واألردن خالل احلفل

وجانب من التكرمي

الجاراهلل: اتصاالت دائمة مع اإلدارة األميركية 
إلطالق سراح باقي معتقلينا في غوانتانامو

السفير الروماني احتفل بالعيد الوطني لبالده

زيارة أردوغان إلى الكويت تاريخية والشركات التركية مدعوة للمساهمة في خطة التنمية
بشرى الزين

أكد وكي���ل وزارة اخلارجية 
الكويت  خالد اجلاراهلل حرص 
على ضمان اطالق سراح ابنائنا 
احملتجزين في معتقل غوانتانامو 
في اسرع وقت ممكن، مشيرا الى 
تواصل االجتماعات واالتصاالت 
مع اإلدارة األميركية إلنهاء هذه 

القضية.
واضاف اجلاراهلل في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفل 
استقبال اقامه السفير الروماني 
قسطنطني نتسور مساء اول من 
الوطني  العيد  امس مبناس���بة 
لبالده انه عل���ى الرغم من عدم 
وجود مدة محددة الطالق سراحهم 
اال اننا نتطلع فعال الى اليوم الذي 
نلتقي فيه مع ابنائنا بعد ان يطلق 
سراحهم من هذا املعتقل، مشددا 
على ان االتصاالت لم ولن تنقطع 
في سبيل اطالق سراحهم وعلى 
صعيد آخر وصف اجلاراهلل زيارة 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان الى الكويت بالتاريخية 
واملميزة، مشيرا الى ان العالقات 
الكويتية � التركية شهدت خالل 
الفترة االخيرة تطورا ملحوظا 
خاصة في وجود القيادة احلالية، 

اس���تثمارات كويتية في تركيا 
وأن الش���ركات التركية مدعوة 
التنموية  للمساهمة في اخلطة 
للكويت، مضيفا نحن ننظر لهذه 

الفتا الى ان هناك مجاالت كثيرة 
للتعاون االستثماري والتجاري 
واالقتصادي والتشاور السياسي 
البلدي���ن، مذك���را بوجود  بني 

الزيارة من منظور استراتيجي 
يخ���دم العالق���ات الثنائية بني 
البلدين خاصة ان رئيس الوزراء 
التركي شخصية مميزة وعاملية 

ولدي���ه رؤية بعيدة ملس���تقبل 
العالقات الثنائية وايضا بالنسبة 
العربية  لعالقات تركيا بالدول 
الى  واخلليجية حتديدا مشيرا 
الزيارة ستكون فرصة  ان هذه 
اتفاقيات تعزز وتطور  لتوقيع 
هذه العالقات املتميزة واملتماسكة 
والقوية وستزيد عمقا اكثر خالل 

هذه الزيارة.
وفي س���ياق املناسبة اعرب 
اجلاراهلل عن سعادته باملشاركة 
ف���ي االحتفال بالعي���د الوطني 
الروماني، مؤك���دا على عالقات 
الصداقة القدمية والراسخة بني 
رومانيا والكويت، مذكرا مبواقف 
رومانيا املش���رفة جتاه الكويت 
اب���ان االحت���الل العراقي والتي 
عب���رت خالله رومانيا عن مدى 
التزامها بقيم ومبادئ الس���الم 
واألم���ن العاملي من خالل الدور 
الذي لعبته داخل مجلس األمن 
الدول���ي وكذلك عب���ر عالقاتها 
الثنائية ودعمها للحق الكويتي، 
معبرا ع���ن تطلع الكويت دائما 
الى تطوير وتعزيز العالقات مع 
رومانيا في ظل العالقات الثنائية 
والوثيقة بني القيادتني والشعبني 

في البلدين الصديقني.

الجمعية الجغرافية تطلق مسابقاتها السنوية بفئاتها الثالث
بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين

أطلقت اجلمعية اجلغرافية مسابقاتها الثقافية والعلمية 
السنوية بفئاتها الثالث التي تنظمها اجلمعية بالتعاون مع 
مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي ويستمر تسلم البحوث 

املشاركة حتى نهاية شهر مارس املقبل.
وقالت رئيسة جلنة املس����ابقات الثقافية والعلمية في 
اجلمعي����ة د.أديبة احلربان ل� »كون����ا« أمس ان الهدف من 
املسابقات بفئاتها خدمة وإشراك شرائح الطلبة في أنشطة 
وبرامج اجلمعية وأيضا رعاية العلم والعلماء وتشجيعهم 

على البحث العلمي والدراسات اجلغرافية.
وأضافت ان املسابقات تهدف أيضا الى تكرمي الباحثني 
الناشطني من الطلبة في مجال البحث العلمي واتاحة الفرصة 

لنقل وتبادل اخلبرات واملعلومات بني الطالب والطالبات.
وأوضحت ان الفئة األولى تخص املسابقة )اخلامسة( 
لطالب وطالبات املعاهد واجلامعات بعنوان »املواسم املناخية 
في الكويت« حيث تشترط جلنة التحكيم ان تعرف البحوث 
املقدمة لهذه الفئة باملواسم املناخية في البالد ومميزاتها كل 
على حدة مع حتديد زمن كل موسم وتأثيرها على املجتمع 
الكويتي اضافة الى مقترحات مستقبلية لتفادي الصعوبة 

في مناخ بعض املواسم.
وذكرت انه يش����ترط في األبحاث املقدمة للفئة الثانية 
»املسابقة الرابعة لطالب وطالبات املرحلة الثانوية« بعنوان 
»صيد األس����ماك في الكويت« ان تشمل العوامل الطبيعية 

التي تؤثر على منو األس����ماك والعوامل البش����رية املؤثرة 
بنمو وتراجع األسماك.

وبّينت احلربان ان هذه الفئة ينبغي ان تشمل العوامل 
املساهمة من تكوين البيئة املالئمة لنمو املجموعات السمكية 
وتكاثرها وأهم أنواع األسماك والتوزيع اجلغرافي للمصايد 
السمكية في الكويت ومقترحات مستقبلية للمحافظة على 

الثروة السمكية.
وأش����ارت الى ان الفئة الثالثة عبارة عن مسابقة تقام 
للمرة األولى لطلبة املرحلة املتوس����طة بعنوان »خريطة 
مستقبلية جلزيرة فيلكا« وينبغي على املتقدم اليها اقامة 
مخطط جغرافي مستقبلي لتطوير جزيرة فيلكا سياحيا.

الشمري: »األبحاث« بدأ تنظيم التدريب 
العملي والتطوير الموجه للعام السادس

لجان التحكيم تنتهي من فرز مشاركات 
مسابقات دار سعاد الصباح العلمية واألدبية

انتهت جلان التحكيم االولية ملسابقات دار سعاد 
الصب����اح في دورتها ال� 15 من فرز وقراءة البحوث 
والدراسات املقدمة من املشاركني من جميع األقطار 

العربية لعامي 2009 و2010.
وقالت الدار في تصريح صحافي امس ان املسابقات 
تتمثل في اقس����ام العلوم واالبداع الفكري واالدبي 
مبينة ان مسابقات العلوم تتضمن االبداع العلمي في 
اربعة محاور هي )أمراض األنف واألذن واحلنجرة � 

الوقاية والعالج( و)التعليم املهني والصناعي وأثرهما 
في التنمية( و)اختراع الكهرباء التي غيرت تاريخ 
البشرية( و)زراعة األسنان � فوائدها ومساوئها(.

واضافت ان مس����ابقات االبداع الفكري واالدبي 
تشمل الشعر والقصة القصيرة وتعريب الطب وأثره 
في اجلامعات العربية وأدباء املهجر وأشهر أعالمهم 
ونتاجهم مبينة ان النتائج ستعلنها جلان التحكيم 

في غضون اسبوعني.

املوارد  إدارة  أعل���ن مدي���ر 
البشرية في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية غامن الشمري أن املعهد 
بدأ أمس تنظيم برنامج »التدريب 
العملي والتطوير املوجه« للعام 
السادس على التوالي منذ 2004 
حتت إشراف دائرة تنمية القوى 
العاملة باملعهد. وأضاف الشمري 
في تصريح صحافي ان البرنامج 
يهدف الى إكس���اب العاملني في 
املعهد خب���رة عملية في مجال 
تخصصاتهم وتطوير قدراتهم 
وفقا ملتطلبات العمل مبا يتفق 
مع اخلطة االستراتيجية للمعهد 

ومشاريع االدارات البحثية من خالل إحلاقهم ببرامج 
تدريبية يغلب عليها اجلانب العملي مت تصميمها وفقا 
الحتياجاتهم التدريبية ومهام عملهم وطبيعة األبحاث 
التي يقومون بإجرائها ومبا يناسب خبراتهم العملية 
واألكادميية. وبني ان عدد املتدربني الذين التحقوا 
ببرنامج التدريب العملي والتطوير املوجه منذ عام 
2004 وحتى 2010 بلغ 42 متدربا منهم 19 مهنيا و17 
باحثا و6 فنيني، مشيرا الى حصول املتدربني على 
تدريبات عملية في ع���دة جامعات ومراكز بحثية 
مرموقة في كل من كندا وأستراليا والواليات املتحدة 
األميركية وبلجيكا واململكة املتحدة وجمهورية مصر 

العربية كل حسب اختصاصه. 
وأش���ار الش���مري الى ما حققه 
امللتقى اخلامس لبرنامج التدريب 
العملي والتطوي���ر املوجه من 
جناح واض���ح متثل في اإلقبال 
الكبير على االلتحاق بالبرنامج 
اإلدارات  ف���ي  العاملني  من قبل 
البحثي���ة والتقنية املس���اندة، 
موضحا أن االهتم���ام بتطوير 
الوطنية  الك���وادر  ورفع كفاءة 
هو أحد أهم األهداف التي يسعى 
املعهد الى حتقيقها حيث يقوم 
باس���تمرار بتطوير األس���اليب 
املتبعة لتحقيق هذا الهدف. من 
جان���ب آخر أقيمت أخي���را دورة تدريبية بعنوان 
»أساس���يات عملية التكس���ير باحملفزات املائعة« 
في مركز أبحاث ودراسات البترول التابع للمعهد 
وتركزت مواضيع الدورة على أهداف رئيسية هي 
فهم األساسيات الكيميائية املتعلقة باحملفزات املائعة 
والتعرف على أهم إمكانات املعدات امليكانيكية وفهم 
مدى أثر كفاءة املواد النفطية الداخلة في العمليات 
التكسيرية وعالقة املتغيرات التشغيلية والتعرف 
على دور املواد احلفازة ومحدوديتها والتعرف على 
كيفية حل املشاكل املتعلقة بالعمليات التشغيلية 

في املصفاة.

إلكساب العاملين في المعهد خبرة في مجاالت تخصصهم

»السقاف لإلبداع الشعري« تكرم الفائزين

متثل احلب األول واألكبر للشاعر 
الراحل. من جهته حيا د.خليفة 
الوقيان في كلمة جلنة التحكيم 
ذكرى الراحل السقاف قبل ان يتم 
تسليم اجلوائز للمتسابقني وتكرمي 
رابطة األدباء من قبل أسرة الشاعر 
الراحل وافتتاح معرض الصور 

اخلاص به.

والق����ت ف����ي هذه املناس����بة 
قصيدتني لوالدها الراحل، االولى 
بعن����وان »اللق����اء العظيم« التي 
نظمها السقاف عام 1955 وقالت 
انها اختارتها كونها »تعكس إميان 
الوالد املطلق باالحتفاء باألديان 
السماوية« بينما كانت القصيدة 
الثانية بعن����وان »الكويت« التي 

أقامت جائزة احمد الس����قاف 
لإلبداع الش����عري حفال تكرمييا 
امس لتوزيع اجلوائز على الفائزين 
باملراكز الثالثة األولى فيها وهم 
الش����اعرة ميسون السويدان في 
املركز األول والش����اعر إس����الم 
حجرس حل ثانيا والشاعر سالم 

الرميضي ثالثا.
وبدأ احلفل بكلمة لالمني العام 
لرابطة األدباء د.خالد الشايجي 
متحورت حول مناقب وس����جايا 
الشاعر الراحل وصفاته ومسيرته 
احلافلة قبل ان يتم عرض فيلم 
وثائقي عن مسيرة الراحل السقاف 
ومحطات من س����يرته وعطائه 

واجنازاته.
من جهتها قالت فارعة احمد 
السقاف ابنة الشاعر الراحل في 
كلمتها ان املس����ابقة تأتي إميانا 
باملبادئ والقي����م التي نادى بها 
الراحل وتخليدا لذكراه  وعاشها 
»حيث لم جند أفضل من الشعر 
والشعراء في بيته وبيتهم إلطالق 
جائزة سنوية باسم احمد السقاف 

لإلبداع الشعري«.
وأضافت السقاف: »اننا نتطلع 
عبر ه����ذه اجلائ����زة األدبية الى 
ان تكون ذك����رى الراحل احتفاء 
سنويا بالشعر والشعراء وذات 
جدوى وقيمة ليظل اسمه مرتبطا 
دائما بالثقافة واألدب والش����عر 

العربي«.

غامن الشمري


