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 جانب من التكرمي (سعود سالم) إحدى املكرمات تتسلم درعها أحمد املليفي ود.ناجي املطيري يكرمان أحد املتميزين

 خالل متثيله ولي العهد في حفل تكرمي متميزي معهد الكويت لألبحاث

 املليفي: الكويت حتتاج إلى متميزين في هذه املرحلة لتنفيذ خطط التنمية 
 قال وزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس أمناء معهد 
الكويت لألبحاث العلمية أحمد املليفي إن الكويت حتتاج الى متميزين، 
خصوصا في هذه املرحلة التي تقبل فيها على تنفيذ خطط تنمية واعدة، 
مشيرا الى ان تكرمي املتميزين يعطي دافعا وحافزا لآلخرين لتقدمي ما 

لديهم خدمة للكويت.
  جاء ذلك على هامش مشاركته أمس في حفل تكرمي املوظفني املميزين 
في معهد الكويت لألبحاث العلمية ممثال راعي احلفل ســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، حيث نقل حتياته للمكرمني ومتنياته للمعهد مبزيد 
من االجنازات في ظل خططه اجلديدة التي حتظى باهتمام ودعم القيادة 
السياسية انطالقا من إميانها بدور البحث العلمي والتقني في النهوض 

باملجتمع بكل قطاعاته وتعزيز مسيرة التنمية املجتمعية املتواصلة.
  وأكد ان الكويت سباقة في ترسيخ أسس العلم، حيث خطت خالل الـ 
٥٠ عاما املاضية خطوات واسعة في مسيرة التنمية الشاملة املتواصلة 
فــــي مختلف املجاالت بفضل تضافر أبنائهــــا وصدق والئهم وانتمائهم 
لوطنهم وحكمة قيادتهم السياســــية التي أرست قيم الوحدة الوطنية 
ورعاية العلم واالهتمام بتنشــــئة أبناء الوطن تنشــــئة علمية تهيئهم 
لتحقيــــق مكانة علمية مميزة إقليميا ودوليــــا في دولة عصرية تنعم 

باألمن واالستقرار واحلرية.
  وأعرب عــــن ثقته بان املعهد وقيادييــــه وباحثيه ومهنئيه وجميع 
العاملني فيه على قدر املســــؤولية وعلى مستوى الطموح الذي تتطلع 
اليه الكويت من خالل نظرة املعهد املستقبلية التي تستوعب متطلبات 
واجنازات الـ ٢٠ عاما املقبلة، الفتا الى ان فوز املعهد باملركز الثاني في 
مؤشرات اإلصالح يعكس البيئة السليمة التي يعمل في إطارها ويؤكد 

الدعم املتواصل الذي يتوافر له لتحقيق السبق والتميز.
  بدوره أعلن مدير عام املعهد د.ناجي املطيري البدء بتنفيذ٢٩برنامجا 
بحثيافيإطار خطة املعهد اإلســــتراتيجية الســــابعة، التيتضم مجاالت 
بحثية أكثر حداثةمثل: تطبيقات الطاقة النووية، وتكنولوجيا النانو، 
والطاقة املتجددة، فضال عن مجاالتالبترولواملياهوالبيئةوالغذاءواالقت
صادوإدارة األزمات والكوارث، موضحا انقيمة االستثمارات فيالطاقات 
املتجددة والبديلة ســــتبلغ خالل الســــنوات األربع املقبلةحوالي (٧٠) 

مليون دينار.
  ولفــــت الى االقتراب من االنتهاء من املرحلــــة الثانية لتطوير مركز 
أبحاث ودراسات البترول ضمن خطة املعهد بتطوير مختلف قطاعاته 
مشــــيرا الى االنتهاء من أعمال التصميم والترسية ملبنى مركز أبحاث 
املياه، وكذلك ملبنى إدارة دعم األبحاث، وسوفتشــــيد هذه املراكز وفق 

أنظمة املبانيالذكية وحسب املواصفات العاملية.
  وأعرب عن اعتزازه بحصول املعهد على ثقة اإلدارة احلكوميةبتكليفه 
باإلشــــراف على إدارة ومتابعة مشــــروعإعادة تأهيل البيئة الكويتية 
ومعاجلتهاالذيأقرته جلنة األمم املتحــــدة للتعويضات مببلغ٢٫٨مليار 

دوالر.
  وعن جوائز التميز الذي يقدمهــــا املعهد أوضح أنها تقدم من خالل 
فئتني، األولى: عناإلجناز العلمي، ومتنح وفق معايير تخص حجم األعمال 
التيقدمت خالل السنةوتشمإلعداد وتنفيذ املشاريع البحثية ورئاستها 
بكفاءة، وكذلك النشر فيالدوريات العاملية املرموقة واملؤمترات، ووفق 

هذه املعاييرسنحتفياليوم بتكرمي عشرين باحثا.
  أما الفئة الثانيةفهيعن التميز العلمي، ومتنح للذين حصلوا علىجوائز 
عاملية أو إقليمية أو محليةســــواء على املستوى الفرديأو على مستوى 
فرق عمل الدراسات واملشروعات البحثية، وسيكرم املعهد فيدورة هذا 
العامثمانية باحثينحصلوا على جوائز خالل العام٢٠١٠/٢٠١١وتشــــهد 
هذه الدورة إضافة جائزتني، األولىألفضل دائرة علمية، والثانيةألفضل 

دائرة إدارية وتقنية مساندة.
  وحتدث نيابة عــــن املكرمني اخصائي األبحاث في ادارة موارد املياه 
محمد السنافي شاكرا املعهد على لفتته الكرمية معتبرا ان التكرمي يعتبر 
حافزا لالســــتمرار في بذل املزيد من العطاء املتجدد والتشــــجيع على 
اإلبداع واالبتكار ودافعا للتميز وطريقا لالرتقاء مبســــتويات تنافسية 

للوصول الى العاملية.
 ٭  دارين العلي 

 «املقومات»: حل قضية البدون 
  يجب أن ينطلق من منظور إنساني

 إثر زيارة وفد جمعية مقومات حقوق اإلنسان للجهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية األسبوع املاضي 

أصدرت اجلمعية بيانا صحافيا قالت فيه: اننا سمعنا بوادر ايجابية 
وملسنا نوايا حسنة لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 

بصورة غير قانونية في حل القضية، مشددة على ان هذه النوايا 
احلسنة يلزمها خطة عمل وجدول زمني واضح لتتحول إلى نتائج 
حقيقية على أرض الواقع، مبينة أهمية العمل في هذه القضية من 
منظور إنساني بعيدا عن األطروحات الفئوية أو العرقية، مشيرة 
إلى أن وفد اجلمعية قد تطرق ملسألة القيود األمنية التي تعرقل 
حترك إخواننا البدون والتي وعد صالح الفضالة رئيس اجلهاز 

مبراجعتها مع تأكيده على احلرص على أن ينتهي اجلهاز من حل 
قضية البدون خالل السنوات الـ ٥ املقبلة.

  وتابع البيان: ان وفد اجلمعية الذي ضم كال من د.عادل الدمخي 
رئيس اجلمعية وأعضاء مجلس اإلدارة د.يوسف الصقر ودالل 

الدرويش وعضو اجلمعية عائشة العوضي واملدير العام فهد 
الضاعن عرض رؤية اجلمعية حلل القضية، السيما في ظل 

مشروع «قانون احلقوق املدنية والقانونية لغير محددي اجلنسية» 
الذي أعدته اجلمعية واملكون من ٩ مواد متسقة مع الشريعة 

اإلسالمية والدستور الكويتي والقوانني والصكوك ذات الصلة 
والذي مت عرضه على الفضالة.

  وأوضح البيان ان اجلمعية إذ تتابع عن كثب كافة التحركات 
واجلهود الرسمية وغير الرسمية محليا ودوليا والتي تهدف حلل 
هذه القضية لتؤكد أنها وبالتنسيق مع املفوضية الدولية لالجئني 

ومجموعة من مؤسسات املجتمع املدني احمللية والدولية قد قدمت 
رسالة مناشدة إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد من 

أجل حل هذه املشكلة اإلنسانية.
  وأكدت املقومات على ضرورة إيجاد آلية تعاون بني اجلهاز املركزي 

ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية كجهة رسمية 
من جانب وبني جمعية مقومات حقوق اإلنسان، من جانب آخر 

كمؤسسة مجتمع مدني معنية بشكل مباشر بهذه القضية، السيما 
في ظل عشرات الشكاوى التي تستقبلها اجلمعية بشأن انتهاكات 

حقوق البدون، مشددة على ان اجلمعية ستظل على موقفها من 
تبني قضية عدميي اجلنسية من منطلقات إنسانية سعيا حلصولهم 

على كامل احلقوق املدنية واالجتماعية وستظل تتابع مسيرة 
التعاون مع جميع اجلهات الرسمية من أجل حل قضية عدميي 

اجلنسية حال جذريا مبا يتناسب مع حقوق اإلنسان التي كفلتها 
الشريعة اإلسالمية.

 جانب من لقاء صالح الفضالة مع وفد جمعية املقومات


