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لجنة شؤون المرأة تشيد بإقرار قانون المرأة

ومنحها المزيد من الحقوق المدنية واالجتماعية

الشريع: سكان ضاحية أم الهيمان يعيشون 
على حافة الهاوية والتلوث يدمر صحتهم

جينتري حاضر عن كشف الذخائر الحية
في البحيرات النفطية تمهيدًا إلعادة تأهيلها

ديوان الخدمة واصل لقاءاته مع الجهات 
الحكومية حول أحكام وضوابط العمل الرسمي

دارين العلي
أشادت رئيسة جلنة شؤون 
امل����رأة الش����يخة لطيف����ة الفهد 
مجددا باهتمام ورعاية السلطة 
التش����ريعية واحلكومة للمرأة 
الكويتي����ة وقضاياه����ا ومنحها 
املدنية  املزي����د م����ن احلق����وق 

واالجتماعية.
وقالت في تصريح صحافي 
امس مبناسبة احالة مجلس االمة 
في جلسته التكميلية امس اقتراحا 
بقانون في شأن احلقوق املدنية 
الكويتية  للم����رأة  واالجتماعية 
الى احلكوم����ة ان هذه اخلطوة 

تعد خطوة ايجابية حلص����ول املرأة على حقوقها 
والقيام بدورها املجتمعي وتش����جيعها على العمل 

والعطاء.
وتناولت التعديالت حصول املرأة الكويتية على 
ترخيص باالقامة لزوجها وأوالدها األجانب بشرط 
اال يك����ون اي منهم يعمل لدى جهة عامة او خاصة 
وشريطة اال تكون الكويتية حصلت على اجلنسية 
بالتبعية من زواجها بكويتي، وأعفت أوالد الكويتية 
احلاصلني على تراخيص باالقامة من الرسوم اخلاصة 

بذلك، كما أعطت التعديالت أرملة 
الكويتي »غير الكويتية« ولديها 
أبناء منه احلق في احلصول على 

ترخيص باإلقامة.
وأشادت بسرعة االستجابة 
من احلكومة ببدء وضع الالئحة 
التنفيذية لقانون الرعاية السكنية 

للمرأة الكويتية.
الفهد  وقالت الشيخة لطيفة 
ان مثل هذه القوانني ذات األبعاد 
الى  االنس����انية والتي ته����دف 
الكويتية وأوالدها  املرأة  حماية 
واس����تقرارها األس����رى، وتؤكد 
التشريعية  الس����لطتني  حرص 
والتنفيذي����ة على دعم امل����رأة وتعزيز مكانتها في 
املجتمع ملواصلة دورها املأمول في خدمة قضاياه 

خاصة التي تتعلق بالتنمية املستدامة.
وأثنت على الدعم الذي يوليه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد للمرأة الكويتية وقضاياها 

املتعلقة بتعزيز دورها في املجتمع.
وأعربت ع����ن أملها في مزيد م����ن التعاون بني 
السلطتني في اقرار املش����اريع التي تتعلق باملرأة 

ومتكنها من القيام بدورها في املجتمع. دارين العلي
أعلن مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري عن تكوين فريق علمي من املعهد ومن وكالة الفضاء 
االميركية )ناسا( لتنفيذ مسح جوي باستخدام التكنولوجيا 
الرادار ذي التردد املنخفض الستكشاف املياه في مناطق 
محددة من الكويت إلعداد دراس���ة النتائج وتعديل جهاز 

االستشعار عن بعد وفق ظروف كوكب األرض.
وقال املطيري على هامش احملاضرة التي نظمها املعهد 
مبشاركة اخصائيني من الوكالة بهذا الشأن إن الهدف من 
التعاون مع »ناسا« هو تعديل تكنولوجيا الرادار ذي التردد 
املنخفض والتي مت اس���تخدامها في استكشاف املياه على 

املريخ، حتى تصلح للتطبيق على كوكب األرض.
وأوضح ان الوكالة األميركية للفضاء )ناسا( عندما فكرت 
في هذا املشروع في املنطقة كان اختيارها األمثل هو املعهد، 
ملا يتمتع به من خبرات وسمعة طيبة، الفتا الى استعداد 
املعهد للتعاون معهم ملا يخدم اإلنسانية، ومت النقاش في 
هذا املوضوع ومت وضع خطة عمل مشتركة ستطبق خالل 

األشهر املقبلة الستكشاف املياه في الكويت.
وأشار الى ان املعهد يتمتع بخبرات متراكمة في مجاالت 

املياه منذ ما يزيد على 40 عاما، خصوصا ان املنطقة جافة 
وال يوجد بخصائصها اجليولوجية في اي منطقة اخرى 
في الكرة األرضية، مما خلق لدى خبراء املعهد خبرة كبيرة 
ج���دا بهذا األمر وهذه املعلومات غي���ر متوافرة في أماكن 
اخرى، والكويت ستكون انطالقة هذا املشروع جلميع دول 
املنطقة العربية، ومصدرا للمعلومات تفيد العلماء، معربا 
عن اعتقاده بعدم وجود اي جهة اخرى ستساهم في هذا 

املشروع أكثر من املعهد.
بدوره قال رئيس فريق »ناس���ا« املشارك في املشروع 
البحثي الستكش���افات املياه في املريخ وانعكاساتها على 
استكش���اف املياه على كوكب األرض د.عصام احلجي، ان 
كوكب املريخ يعطينا نافذة مفتوحة على ظواهر التصحر 
والتغيرات املناخية على كوكب األرض، مضيفا ان تركيزنا 
عل���ى النفط ينصب حول العائد االقتصادي له، الفتا الى 
وجود بدائل للنفط مثل الطاقة النووية والطاقة الكهربائية، 
لكن ال يوجد للمياه اي بديل، لذلك نبحث عنها بشكل جاد 

من خالل تقنية حتلية املياه.
وقال حجي خالل احملاضرة العلمي���ة التي ألقاها انه 
يج���ب »علينا ان نفهم ان املخ���زون االحتياطي من املياه 

يتأثر بالتغي���رات املناخية وهذه التقني���ة التي نتبناها 
اآلن والت���ي أطلقت منذ عام 2003 وحتى 2006 تهدف الى 
تصوير املياه حتت األرض وتبدأ من بضعة أمتار وحتى 
بضعة كيلومترات، ملس���ح كميات من املياه اجلوفية على 
كوكب املريخ مبسافات سحيقة يصعب عملها باملجسات 

اجليوفيزيائية.
كما حتدث عن الفارق بني املياه واجلليد على سطح املريخ، 
مش���يرا الى انه لم يتم استكشاف املياه بالشكل املطلوب 
حتى اآلن، الفتا ال���ى ان الصحاري املوجودة في املنطقة 
العربية أكثر الصح���اري جفافا ومالئمة ملثل هذا البحث 
وهذه التجارب، الفتا الى انه من غير الالئق استكشاف املياه 
على القمر او املريخ وفي املقابل ال نس���تطيع استكشافها 
عل���ى األرض التي نعيش عليها، مؤك���دا ان هذه التقنية 
أقل تكلفة من احلفر وتعطي صورة أكثر شمولية للمياه 
وحتدث حجي عن الرؤية املستقبلية ل� »ناسا« بخصوص 
تطبيق ه���ذه التقنية من خالل قمر اصطناعي حول مدار 
األرض يقوم مبسح كامل للمناطق القاحلة، ومن املتوقع 
ان البيانات الناجتة عن هذا املسح سيكون لها أثر عظيم 

في ادارة املياه اجلوفية في املناطق القاحلة.

أعلن رئيس اللجنة البيئية 
التطوعية م.احمد الشريع ان 
االيام  اعياد ته���ل هذه  ثالثة 
عل���ى دولتن���ا احلبيبة هي 
العيد الوطني وعيد التحرير 
وتولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم وقال هن���اك اعياد من 
املفترض ان تغمرنا بالبهجة 
والسرور نحن اهالي الكويت، 
ولكن لألس���ف هناك منا من 
تكون فرحت���ه ناقصة، هناك 
45 ألف روح يعيشون واخلطر 
يتهددهم م���ن كل جانب انهم 

اهالي ضاحية علي صباح السالم )ام الهيمان( 
فس���كان هذه الضاحية املنكوبة يعيشون على 
حافة الهاوية م���ن التلوث الذي يدمر صحتهم 
وصحة اطفالهم وتنبئنا مبصير صحي ال يعلم 
مداه اال اهلل سبحانه لعيشهم حتت نيران هذا 
التل���وث القاتل الذي يفتك حتى باألجنة الذين 
هم في بطون امهاتهم ألجل هذا نقول ان فرحتنا 
نحن اهالي الضاحية ناقصة بش���هادة مجلس 
الوزراء وبشهادة الهيئة العامة للبيئة في تقريرها 
االخير يناير 2010 بل ونشعر باحلزن واألسى 
لتجاهل تلك القضية التي متسنا وحتدد مصير 

جيل مقبل.
وقال ان انواعا شتى من السموم الكيميائية 
التي تنتشر حولنا نحن اهالي ام الهيمان ليال 
ونهارا، وكذلك التلوث الكهرومغناطيسي الذي 
يفتك بنا هو اآلخر بسبب االبراج التي ال تبعد 
عن منازلنا سوى 30 مترا فقط، ورغم عظم تلك 
املأساة فإننا جند التجاهل التام والتعتيم غير 

املبرر على مأساة تلك الضاحية املنكوبة.
وأضاف فحني يتم التضحية ب� 45 ألف روح 
وذلك بإسكانهم تلك املنطقة )منطقة أم الهيمان( 
برغم التقارير احلكومية وغير احلكومية التي 

أقرت ان هذا املكان غير صالح 
للس���كن لوقوعه في منطقة 
واقعة حتت حمل بيئي كبير، 
وهي تقارير صادرة من وزارة 
الصحة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمي���ة وديوان احملاس���بة 
وجامع���ة الكوي���ت ومجلس 
الوزراء وال يشعر بعظم تلك 
التي نعيشها سوانا  املخاطر 
نحن اهال���ي الضاحية والتي 
ما ان يخيم علينا الليل حتى 
تقتح���م علينا تل���ك الروائح 
املس���مومة صدورنا وصدور 
اطفالن���ا وكأن اصحاب تلك 
املصانع يتس���ترون بالليل فتنفث مداخن تلك 
املصانع الس���موم علينا دون حسيب ورقيب، 
وتساءل الشريع كيف ال تخترق القوانني البيئية 
حني يكون رأس اجلهاز البيئي الرقابي ونقصد 
به ش���خص رئيس الهيئة العامة للبيئة، قد مت 
اختزاله برتبة عضو مجلس إدارة في الشركات 

الصناعية.
وعلى املستوى احلكومي اكد الشريع اننا جند 
ان االجراءات التنفيذي���ة التي اتخذتها احلكومة 
كانت ومازالت شكلية واعالمية ولكن على ارض 
الواقع تتجس���د احلقيقة امل���رة، فتزداد املصانع 
يوما بعد يوم ومازال توزيع القس���ام الصناعية 
يصدمنا كل يوم برغم التوصيات الرس���مية من 
مجلس الوزراء بعدم توطني اي منشأة صناعية 
جديدة، القرارات في العام 98 والعام 2003 والعام 
2008 ولكنها قرارات حبر على ورق فقط، وآخرها 
مصنع جديد لصناعة احلديد وهو من أكبر املصانع 
املوجودة في اخلليج، نعم نحن مع التنمية لدولتنا 
احلبيبة ولكن ملاذا التنمية تكون على حساب مزيد 
من الضحايا ومزيد من االمراض فمع زيادة تلك 
املصانع تزداد مأس���اتنا ويزداد عدد املرضى من 

احبابنا وأهالينا، فأي عيد بعد ذلك يفرحنا؟

دارين العلي
ضم���ن اعمال املرحل���ة النهائية م���ن عملية 
تقييم الوضع الراهن للبحيرات النفطية، اقامت 
اللجنة املركزية لالش���راف على تنفيذ مشاريع 
اعادة تأهيل البيئة املتضررة من احلرب )نقطة 
االرتباط الوطنية الكويتية(، بالتنسيق مع مكتب 
االستشارات والتطوير املهني في كلية الهندسة 
والبترول، لقاء تنويريا خاصا باالجراءات التي 
جت���ب مراعاتها في عملية الكش���ف عن الذخائر 
احلية املوجودة في البحي���رات النفطية متهيدا 

العادة تأهيل هذه البحيرات.
وقد عقد هذا اللقاء في جامعة الكويت، وبحضور 
مندوبني عن كل من نقطة االرتباط الوطنية الكويتية 
وجامعة الكويت باالضافة الى الفرق الفنية التابعة 
لوزارة الدفاع وشركة نفط الكويت والهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة 

ووزارة الكهرباء واملاء.
وقدم اخلبير العاملي برايان جينتري للحضور 
عرضا توعويا ركز فيه على ثالثة محاور اساسية، 
هي االجراءات االساسية لالمن والسالمة، وكيفية 
التعرف على الذخيرة احلية بشكل مبدئي، وكيفية 
االفادة عن وجود هذه الذخيرة في حالة العثور 

عليها.
ومما يجدر ذكره ان هذا اللقاء يهدف الى تأهيل 
الفرق الفنية املختصة للتعامل مع مشكلة وجود 
الذخيرة احلية في مناطق عملها اثناء عمليات اعادة 
تأهيل البحيرات النفطية، وهي مهمة تتطلب مهارة 
عالية ومتكن من التخطيط اجليد على املستويني 
الصح���ي واألمني للتعامل مع هذه املش���كلة في 
املناطق التي تدخل ضمن برنامج اعادة التأهيل 
البيئ���ي، لتجنب االصابات ومزي���د من االضرار 

لالفراد واملمتلكات والبيئة.

عقد ديوان اخلدمة املدنية ممثال في إدارة مراقبي ش����ؤون التوظف لقاء 
دوريا مع بعض اجلهات احلكومية بعنوان »مالحظات مراقبي شؤون التوظف 

بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي«.
وقد تضمن اللقاء عرضا مفصال ألحكام الدوام الرس����مي ونظام التغيب 
اجلزئي حسبما ورد بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم )2006/41( بشأن قواعد 
وأحكام وضوابط العمل الرس����مي، تناول خاللها التزام اجلهات احلكومية 
باستخدام نظام البصمة كوسيلة وحيدة إلثبات حضور وانصراف املوظفني، 
وسلطة الوزير اجلوازية في إعفاء مراقبي ومديري االدارات ومن في حكمهم 
من التوقيع، والتزام س����لطة توقيع اجلزاء املتعلقة بالدوام الرسمي مببدأ 
تدرج العقوبة ومراعاة احلد األقص����ى الذي ال يزيد على خصم ثالثة أيام، 
ومدد التأخير، واعتبار املوظف منقطعا عن العمل بغير إذن على الرغم من 
توقيعه باحلضور إذا انصرف مباش����رة عقب توقيعه حتى ولو عاد ووقع 

في االنصراف.
كذلك تناول اللقاء تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتني يوميا مدفوعة 
األجر بسبب االعاقة وموافقة ديوان اخلدمة املدنية على تفعيل ذلك التخفيف 
بشأن املوظفني واعماله مادام املوظف او املوظفة قد حصل على كتاب معتمد 
من الهيئة بذلك، وهو تس����هيل من جانب الديوان مراعاة للظروف اخلاصة 
بهؤالء املوظفني، وان انتظارهم صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة بالشروط والضوابط الالزمة للتمتع بذلك التخفيف فيه معاناة لهم، 
كذل����ك تناول اللقاء نظام التغيب اجلزئي وفقا للس����لطة اجلوازية للوزير 

والشروط الالزمة للتمتع به.
وخالل اللقاء عرض احلاضرون عن اجلهات احلكومية كافة االستفسارات 
بش����أن موضوع اللقاء واملعوقات التي تواجههم في تطبيق بعض جوانب 
نظام الدوام، وكانت لهم مداخالت ايجابية خالل عرض املوضوع أس����همت 
ف����ي وضع معاجل����ات للمخالفات التي مت رصدها مبعرفة مراقبي ش����ؤون 
التوظف بتلك اجلهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقدمي رؤى ومقترحات 
حول موضوع اللقاء، وبيان املعوقات وآليات تنفيذ نظام الدوام الرس����مي 
وااليجابيات والس����لبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص 

قرار مجلس اخلدمة املدنية في هذا الشأن.
واجلدي����ر بالذكر ان هذا اللقاء يأتي في اطارة خطة الديوان نحو نش����ر 
الوعي القانوني بني اجلهات احلكومية تفعيال لتكليف مجلس الوزراء لديوان 
اخلدمة املدنية بعقد لقاءات دورية مع اجلهات احلكومية التي لديها مخالفات 
متكررة وسيس����تمر عقد اللقاءات بصفة دورية في جميع املوضوعات التي 
مت رصد مخالفات بش����أنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر جميع 
املبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على اجلهات احلكومية 

عند كل لقاء دوري يتم عقده.
ومت توجيه الشكر للجهات احلكومية التي حضرت هذا اللقاء وساهمت 
فيه مبمثلني لها مما يؤكد ح����رص اجلهات احلكومية على تطبيق القانون 
بش����كل صحيح ويدل على رغبة اجلميع في اعالء القانون وااللتزام به من 

اجل حتقيق املصلحة العامة التي ينشدها اجلميع.

غامن الشمري

د.ناجي املطيري ونادر العوضي في مقدمة احلضور د.عصام احلجي خالل احملاضرة

تقييم وضع البحيرات النفطية

»المحاسبة« اختتم »إدارة المشاريع«
والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية

اختتم ديوان احملاسبة برنامجني تدريبيني 
األول بعنوان )إدارة املشاريع – مدير مشروع 
محترف PMP(، اما البرنامج الثاني فهو بعنوان 
)اللوائح والق���رارات والتعاميم الصادرة عن 
اجلهات الرقابية( في مجال إجراءات املناقصات 
واملمارس���ات والتعاق���د املباش���ر واملزايدات 
وذلك ضمن خطته التدريبية للس���نة املالية 

.2011/2010
اس���تهدف البرنامج األول إطالع املشاركني 
في البرنامج على كل ما يتعلق بشهادة )مدير 
املشاريع احملترف – معتمد عامليا PMP(، كما 
اس���تهدف تعريفهم باملفاهيم اجلديدة إلدارة 
املشاريع الصادرة من معهد اإلدارة األميركي.

وتط����رق البرنام����ج إلى التعري����ف ببعض 
املصطلح����ات مثل املش����روع وإدارة املش����روع، 
فاملشروع عبارة عن نشاط مؤقت يتم البدء فيه 
إلنشاء منتج أو خدمة فريدة من نوعها، أما إدارة 
املشروع فهي عبارة عن استعمال املعرفة واملهارات 
واألدوات واألس����اليب كي تفي أنشطة املشروع 
مبتطلباته، ويتم تنفيذ إدارة املشروع من خالل 
تطبيق خمس مجموعات عملياتية تشتمل على 

البدء، التخطيط، التنفيذ، املراقبة واإلقفال.
وتناول البرنامج عمليات إدارة املش���روع 
اخلاصة بأحد املشروعات، فلتأمني جناح املشروع 
يجب على فريق املشروع أن يحدد العمليات 
املناسبة الالزمة لتحقيق أهداف املشروع، وأن 
يلتزم باملتطلبات الالزمة لإليفاء باحتياجات 
وتوقعات أصحاب املصلحة، وأن تضمن عمليات 
إدارة املش���روع التدفق الفعال للمشروع على 

مدار فترة تواجده.
ومت استعراض إدارة تكامل املشروع والتي 
تشتمل على عمليات وأنشطة البد من القيام بها 
لتحديد وتعيني وتنسيق العمليات املختلفة، 
وتتمثل هذه العمليات في وضع وثيقة للمشروع 
وتأسيسه ووضع خطة إدارة املشروع، ورصد 
العمل به والتحكم فيه، وتنفيذ املراقبة املتكاملة 
البرنامج موضوع  للتغيير، كما اس���تعرض 
إدارة نطاق املشروع والتي تضم مجموعة من 
العمليات الالزمة للتأكد من أن املشروع يشتمل 
على جميع األعم���ال املطلوبة إلكماله بنجاح، 

وتنقسم هذه العمليات إلى جتميع االحتياجات 
وحتديد النطاق وإنش���اء هيكل جتزئة العمل 

وضبط النطاق.
أما البرنامج الثاني وهو بعنوان )اللوائح 
والق���رارات والتعاميم الص���ادرة عن اجلهات 
الرقابية في مجال اجراءات املناقصات واملمارسات 
والتعاقد املباش���ر واملزايدات( فقد اس���تهدف 
تعريف املش���اركني بكيفية التعامل مع وثائق 
العقد بش���كل دقيق، وطريقة دفع املستحقات 
وحل اخلالفات واملنازعات، واخلطوات اإلجرائية 
الواجب إتباعها حلف���ظ حقوق طرفي العقد. 
وعرف املشاركني بأصول املناقصة والتي تتضمن 
اإلعالن أو الدعوة للمناقصة والتعليمات إلى 
املناقصني والعطاء، وامللحق ومنوذج الكفالة 
األولية والنهائية، وصيغة العقد وكشف بيان 
مستندات العطاء، باإلضافة إلى الشروط الفنية 
والتي تش���تمل على املواصفات الفنية العامة 
واخلاصة واملخططات، وجدول الكميات واألسعار 
وجدول حتليل األسعار، واملالحق واملتطلبات 

الفنية.
وتطرق البرنامج إلى أهمية إحداث التغيير 
على عملية التصاميم س���واء كانت معمارية 
أو ميكانيكية أو كهربائي���ة، فنوعية األعمال 
هي عملية أولية قد يتض���ح صحتها أو عدم 
صحتها ف���إذا ما كانت العق���ود احلكومية ال 
تتي���ح للجهة القائمة على تنفيذ العقد إدخال 
تغييرات خالل فترة تنفيذ العقد فإن أثر ذلك 
سيكون س���لبا بالقطع، حيث أنه قد يكتشف 
أثناء التنفيذ أن مصلحة اجلهة تقتضي اجراء 

بعض التغييرات.
وشرح البرنامج معاجلة املبالغ االحتياطية 
ضمن وثائق املناقصات حيث تقتضي األصول 
الفني���ة عند طرح أي مناقصة أن تقوم اجلهة 
املعنية بوضع املواصفات التفصيلية والرسومات 
التنفيذية الكاملة والتعليمات الالزمة للمقاولني، 
وجداول الكميات املفصلة الدقيقة وذلك لضمان 
تكافؤ الفرص ل���دى املتنافس���ني من مقدمي 
العطاءات، باإلضافة إلى شرح عمليات تنظيم 
التعامل بش���أن املبالغ االحتياطية بني طرفي 

التعاقد.

قبول 50 طالبًا وطالبة في الدورة التدريبية الربيعية الـ 23 لـ »األبحاث«
علي سامي العبيدان   ٭

محم���د عبدالصم���د س���يد   ٭
عبدالصمد

بينه عايض حمد العجمي   ٭
صالح صقر أحمد الشطي   ٭

آمنة عماد خليل القالف  ٭
يوسف صالح اكروف  ٭

مهند ماجد مرضي العنزي  ٭
ط���الل عبدالرحم���ن محم���د   ٭

الكندري
خالد فؤاد أحمد الكندري  ٭

سليمان فهد الدويخ  ٭
نورة عبداحملسن اخلزام  ٭

طيبة محمد خليل اليعقوب  ٭
العنود نايف عبيد املطيري  ٭

منص���ور ناص���ر عب���داهلل   ٭
العتيبي

محمد نافع عبداهلل املطيري  ٭
عبدالرحمن مساعد ضحوى   ٭

احلربي
عبداللطيف عوض سعيد  ٭

سارة سعود فهاد العتيبي  ٭
أحمد رضا عبدالفتاح محمد  ٭

وذكر الش����مري انه مت قبول 
عدد )50( طالبا وطالبة من بني 
الطلبة الذين مت ترشيحهم من 
جميع املناطق التعليمية سعيا 
لتحقيق الفائدة ونش����ر الوعي 
لدى أبنائنا الطلبة. ودعا الشمري 
الطلبة املقبول����ني الى ضرورة 
التواجد مبقر املعهد في الشويخ 
الساعة التاسعة من صباح يوم 
املوافق 2011/1/30. وفيما  األحد 
يلي أس����ماء الطلبة والطالبات 

املقبولني:
محمد عبدالرحمن النصراهلل   ٭

روان حسني الفيلكاوي   ٭
أحمد جابر أحمد حسن  ٭

صالح علي رئيس  ٭
سارة بدر يوسف احملارب   ٭
غنيمة خالد محمد احلباب  ٭

فه���د  عبدالعزي���ز  باس���ل   ٭
العتيبي

عبداهلل طارق خليفة محسن  ٭
نواف أحمد رمضان العنزي  ٭

أسماء خالد يوسف الدعيج  ٭
أسيل خالد يوسف الدعيج   ٭

ضح���ى محم���د عبدال���رزاق   ٭
املخيزمي 

ياس���ني  جاس���م  مس���اعد   ٭
الفودري

فيصل سعود طعمة   ٭
حس���ني عدنان عبداحملس���ن   ٭

جواهري
محمد نبيل جاسم دشتي   ٭

عبدالعزيز هاشم النوه  ٭
ثنيان ناصر الفرحان  ٭

صال���ح  أحم���د  صال���ح   ٭
الفيلكاوي 

علي حميد القريني   ٭
إبراهيم  محمد عبداحملس���ن   ٭

التركي
إبراهيم  عل���ي عبداحملس���ن   ٭

التركي
أحم���د حمي���د عبداملجي���د   ٭

الهاجري
عب���داهلل س���مير عبداحلميد   ٭

التركي

أحم���د  ش���هاب  عائش���ة   ٭
الدوسري

هيا جمعان مبارك العازمي   ٭
دانة وليد الوهيب   ٭

إبراهي���م  لطيف���ة س���لمان   ٭
القناعي 

سبيكة خالد يوسف الدعيج   ٭
مناير خالد اجلميعي   ٭

نورة حامد يوسف الفريح   ٭

دارين العلي
املوارد  إدارة  أعل����ن مدي����ر 
البشرية مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية غامن الشمري أن املعهد 
انته����ى م����ن إج����راء املقابالت 
الشخصية للطالب والطالبات 
املرش����حني لل����دورة التدريبية 
الربيعي����ة الثالثة والعش����رين 
واملق����رر عقدها خ����الل العطلة 
الربيعي����ة من 30 اجلاري حتى 

العاشر من فبراير 2011.
وقال الش����مري في تصريح 
صحافي: قد تقرر أن تكون مادة 
التدريبي للدورة في  البرنامج 
التكنولوجي����ا احليوية  مجال 
وحتمل شعار »الهندسة الوراثية 
ف����ي حياتنا« بهدف غرس روح 
البح����ث العلم����ي ل����دى أجيال 
املستقبل وشغل أوقات فراغهم 
أثناء العطلة الربيعية مبا يعود 
عليهم وعلى وطنهم بالنفع وسعة 

االطالع.

المطيري: تعاون بين »األبحاث« و»ناسا« الستكشاف المياه في الكويت
على هامش محاضرة علمية لخبراء الوكالة في المعهد

الشيخة لطيفة الفهد

م.احمد الشريع


