
إعادة تشكيل مجلس إدارة شرق التعاونية

المحلية
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الش���ؤون محمد 
الكندري رفع مذكرة الى وزير الش���ؤون د.محمد العفاسي بشأن إعادة 
تش���كيل مجلس ادارة جمعية ش���رق التعاونية املعني من قبل وزارة 

الشؤون.
وتوقعت املصادر ان يصدر قرار وزاري بهذا الشأن بداية األسبوع 

املقبل.
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 دارين العلي
ش����دد مدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري على ضرورة تأكيد 
العلمية وتعزيز مستقبلها  الكويت  مكانة 
كونها حتتفظ لنفسها مبكانة متقدمة في مجال 
البحث العلمي على مستوى املنطقة وهي 

سباقة في األخذ بأسباب التقدم وأدواته.
ولفت د.املطيري خالل حفل تخريج طلبة 
الدورة التدريبية الصيفية الثانية والثالثني 
الى ان احملافظة على مكانة الكويت العلمية 
ميكن ان تتم، من خالل بث الوعي العلمي بني 
الناشئة والشباب وتشجيعهم على البحث 
واملعرفة، والتعرف الى لغة اإلبداع ومجاالته 
واكتشاف األشياء ومعاينة أحدث النظريات 
العلمية، وتسليحهم مبقومات  واملبتكرات 
التقدم علما وتعليما وثقافة ومعرفة وملكية 
فكرية، منطلقني في كل ذلك من تراثنا الثمني 

وحضارتنا األصيلة.
وقال ان الدورة التدريبية الصيفية الثانية 
والثالثني، تشكل حلقة جديدة في سلسلة 
دورات تدريبية ينظمها املعهد سنويا لطلبة 
املرحلتني الثانوية واجلامعية، وقد شارك 
ف����ي دورة هذا العام 49 متدربا من املرحلة 
اجلامعية، و117 من املرحلة الثانوية، ليصل 
عدد املستفيدين من هذه الدورات منذ بداية 
انطالقها  الى 5279 طالبا وطالبة، منهم 1530 
من املرحل����ة اجلامعية، و3749 من املرحلة 

الثانوية.

واضاف »من هنا تبنى املعهد التزاما علميا، 
بتحقيق طموحات كبيرة في هذا اجلانب، 
متزامنا ومتناس����قا مع االلتزام باملشاركة 
احلقيقية في خدمة أهداف التنمية االقتصادية 
والتكنولوجية والعلمية للدولة من خالل 
عدد من الصيغ والبرامج، ميارس املعهد هذا 
الدور بقدر متزايد من اإلميان بقيمة اإلنسان 
الكويتي، وبقدراته وإمكاناته وإبداعاته، وبثقة 
كبيرة بأن العقول املفكرة وخبرة الباحثني 
تتكاتف في تبني ودعم تنفيذ هذا النوع من 
املشروعات التي حتمل مسؤوليات جوهرية 
للمستقبل. وأكد على ان بناء علماء املستقبل 
ليس مبهمة يس����يرة، فهو يتطلب ضرورة 

تضافر اجلهود، فاملسؤولية مشتركة بني: 
األسرة، واملؤسسات التعليمية، ومؤسسات 
البحث العلمي، كما انها أيضا مسؤولية تقع 
على عاتق املجتمع وأجهزة الدولة املختلفة، 
وفي مقدمتها أجهزة اإلعالم التي تستطيع ان 

تسهم في رفع الوعي العلمي باملجتمع.
بدوره شدد مدير الدورة د.يحيى الهدبان 
على ان أحد أهم أهداف املعهد هو تشجيع 
أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي 
وتنمية روح البحث لدى اجليل الناش����ئ، 
مما سيتيح الفرصة لتنمية وصقل املواهب 
العلمية التي يتمتع بها الطلبة املتفوقون، 
مش����يرا الى ان اتاحة الفرصة لهذه النخبة 

املتميزة من الطلبة والطالبات لالستزادة من 
العلم وتضحيتهم بجزء من إجازتهم الصيفية 
في س����بيل االلتحاق بهذه الدورة لهو دليل 
على تطلعهم للمساهمة في بناء هذا الوطن 
املعطاء وحتقيق ما يصبو إليه، كما ان جلدية 
هؤالء الطلبة والطالبات دور مهم وبارز في 
إجناح برامجها التي متثل أهداف املسؤولني 
عن البحث العلمي كوسيلة لضمان حتقيق 
مكانة متقدمة لكويتنا الغالية بني دول العالم 
املتقدم. أما مدير مكتب االستشارات والتطوير 
املهني في كلية الهندسة والبترول د.آدم املال 
فعرض لفيلم موجز عن أنش����طة برنامج 
الهندسة الذي خضع له الطلبة املنتسبون 
الى الدورة مشيرا الى أهمية ما قام به الطلبة 
خصوصا فيما يتعلق باختياراتهم املستقبلية 

والتخصصات التي سيقبلون عليها.
بدوره ق����ال مدير مكتب االستش����ارات 
والتدريب في كلية العلوم د.حيدر بهبهاني ان 
40 طالبا وطالبة شاركوا في برامج الكيمياء 
وعلوم األحياء التي قدمت خالل الدورة حيث 
اطلعوا على مختلف العلوم وش����اركوا في 
أعمال املختبرات وتدربوا على أيدي أعضاء 
الهيئة التدريسية في الكلية والذين لم يبخلوا 

عليهم مبا لديهم من خبرات.
وأمل بهبهاني ان يس����تمر التعاون بني 
جميع مؤسسات الدولة بهدف العمل البناء 
والتنسيق الدائم في خدمة الطلبة ومتيزهم 

ألنهم الثروة احلقيقية للبالد.

متحف الهيرميتاج في روسيا يحوي 
3 ماليين قطعة وتحفة فنية

أسماء الموظفين المتدربين
مرزوقة ذيب صالح الهرشاني

صالح مشاري سند العجيل
علياء عباس سيد عبداهلل املوسوي
عبدالك���رمي عب���داهلل عبدالك���رمي 

السعيد
فجر سليمان أحمد املرزوق

معالي عبداللطيف احمد فرحان
زهراء محمد موسى محمد

ضرار فؤاد سليمان رشيد الرشيد
خلود عبداللطيف محمد بودي
فيصل محمد عياش السبيعي

منال احمد صالح السالم
منيرة فؤاد يوسف املطر

محمد حمد سليمان الصالح
منى عبدالهادي سلمان احلريص
محمد أحمد عبدالرحيم الكندري

محمد اسفنديار حسن قاسم
اميان يحيى عبداهلل علي حيدر

مهدي خليفة غلوم رحيم
هيثم اسماعيل عباس الصراف

مي صالح محمد الضيف
أمينة عبداهلل يعقوب يوسف

أحمد نبيل أحمد ابراهيم
بدر فاضل عباس دار

عبداهلل أحمد عبدالعزيز عبدالسالم
بلقيس عيسى تركي مال اهلل

وفاء ناصر عبدالعزيز الشميمري
خالد مرزوق عيسى مرزوق

ربيحه جار اهلل سرحان عداي
رمي احمد مريخان الرشيدي
خالد فيصل محمد الفضاله

زينب جاسر عبداهلل العنزي
سارة محمد صالح الهزاع

حسني عبداهلل احمد الكندري

منيرة دليهي معجب الهاجري
نادية خلف مهوس السعيدي
عدنان عبداهلل هيكل العنزي

خلود عبداهلل سعود اخلرافي
فيصل ضاوي فايز العتيبي

ناصر عبداهلل فارس احلشار
جناة فالح مسعود املطيري
تهاني ابراهيم شاكر كحيل

لطيفة سالم عيسى العبدالهادي
عائشة عبدالعزيز عبداهلل البدر

منيرة محمد حسني الدوسري
أسامة منصور إبراهيم الصايغ

عالية محمود علي املراغي
مها فهد سعد احلوال

راشد عذبي املبارك
دينا عبدالكرمي مطر

فاطمة امير محمد احلواج
اس���ماء عدنان عبداهلل عبدالرحمن 

محمد
شيماء عيسى حسن سويد
أمينة علي يوسف اليوسف

عهود عبداهلل ابراهيم الدمخي
اميان عبداهلل صالح البالود

فاطمة غازي سعران العازمي
بدور فيصل عبداهلل العصفور

حسني علي صفر اشكناني
بدور رجا غثه العازمي
حسني محمد غلوم علي

النص���ف  عبداللطي���ف  احم���د 
اخلالدي

حصة سعود خليل الياسني
احمد مطر عجمي الوردان

ازهار مصطفى محمود األسد
نادر عبيد عبدالرحمن الرشيدي

سانت بطرسبورغ � كونا: يتزين اليوم متحف 
الهيرميت���اج درة املتاحف الروس���ية في س���انت 
بطرسبورغ بروسيا في افتتاحه ملعرض »ذخيرة 
الدنيا � فنون املصوغات الهندية في العصر املغولي 
االسالمي« التابع لدار االثار االسالمية والذي يحتوي 

على ما يزيد على 350 حتفة فنية نادرة.
وسيفتتح املعرض الذي يرعاه صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، والذي يبدأ من اليوم 
ويستمر حتى 8 من نوفمبر، وزير النفط واالعالم 
الشيخ احمد العبداهلل واملشرف العام لدار اآلثار 

االسالمية الشيخة حصة الصباح.
ويضم املتحف الذي يديره منذ عام 1992 ميخائيل 
بيتروفيسكي ابن بوريس بيتروفيسكي الذي ادار 
الهيرميتاج منذ عام 1964 حتى عام 1990 ما يقارب 
من 3 مالي���ني قطعة أو حتفة فني���ة تتوزع على 
الشكل اآلتي 16683 لوحة فنية و621274 عمال فنيا 
بياني���ا و12556 عمال منحوتا و1.125 مليون عملة 

وغيرها الكثير.
تأسس املتحف عام 1764 ميالديا عندما قامت 
االمبراطورة كاترين العظمى بشراء مجموعة من 
اللوحات الهولندية بلغ عددها 225 لوحة من يوهان 
ارنس���ت وهو تاجر من برلني فأصدرت على اثر 
ذلك مرسوما ببناء متحف عرف باسم الهيرميتاج 

الصغير.
وفي الوقت احلالي يتألف املتحف العمالق من 
10 مبان سبعة منها شيدت خالل القرنني ال� 18 وال� 
19 كما مت تخصيص مساحة عرض تشغل عدد 365 
غرفة في مجمع املتحف الرئيسي وأهمها مبنى قصر 
الش���تاء وهو مقر اقامة االمبراطور بطرس األكبر 

خالل الفترة من 1720 حتى 1725.
ويعد املتحف حتفة معمارية نادرة حيث يحتوي 
حاليا على مسرح ونصب تذكاري لبطرس األكبر 
ويحتوي متحف الهيرميتاج على أكثر من مليوني 
قطعة تعود الى أوائل العصور الوسطى وهي من 
اكبر املجموعات في روسيا ويحتوي على بعض 
القطع التي تعود الى العصور احلديدية ابتداء من 
الزمان الذي بدأ االنس���ان في التنمية حتى بدأت 

البلدان في التشكل والظهور.
كم���ا يضم املتحف مجموع���ة تعود الى عصر 
الباليوثيك وهي متاثيل حجرية وعظمية مت تشكيلها 
لتصبح متاثيل للنساء والطيور ويقدر عمرها ب� 20 
ألف عام مت حفرها في مالطا بالقرب من اركوتسك 

بالقرب من نهر الدون.
 ويوجد قس���م خاص في املعرض تعرض فيه 
بعض األدوات الزراعية البدائية التي تعود الى قبل 
ثالثة أو أربعة آالف عام قبل امليالد كما تشمل قطعا 
من الفخار رسمت عليها صور للنساء واحليوانات 
تعود الى قبل س���تة آالف عام قبل امليالد وتوجد 
مكتش���فات عثر عليها في جنوب القوقاز ويرجع 

تاريخها الى العصر البرونزي.
وحملبي حروب العصور الوسطى يقدم الهيرميتاج 
قسما خاصا تزيد معروضاته على ال� 15 ألف قطعة 
حربية من روسيا وشرق وغرب أوروبا وحتتوي 
على العديد من الدروع واألسلحة ويقدم هذا القسم 
فكرة ش���املة للزائر عن كيفية تطوير األس���لحة 
والدروع خ���الل الفترة املمتدة من أوائل العصور 

الوسطى الى أوائل القرن العشرين.

افتتاح معرض ذخيرة الدنيا اليوم

 ابداعات يدوية

حتفتان يونانيتان

املئات بانتظار املعونة
 )خديجة عبداهلل(د.ناجي املطيري مكرما أحد املساهمني في جناح الدورة

لقطة جماعية مع بعض املتدربني واملتدربات

ICDL أحمد باكير(الشيخ صباح املالك والفريق عبداهلل الفارس يسلمان إحدى املوظفات شهادة( الشيخ صباح املالك والفريق عبداهلل الفارس وم.علي الشريدة خالل التكرمي

 من معروضات متحف الهيرميتاج

المالك: الكويت بحاجة إلى أبنائها المسلحين بالمعرفة

محمد هالل الخالدي
أش����اد مدير عام معهد الدراس����ات االدارية والفنية الش����يخ صباح املالك بالتزام 
ومتي����ز املوظفني الكويتيني الذين انهوا برنامج الرخصة الدولية لقيادة احلاس����ب 

اآللي ICDL بنجاح.
وقال ان الكويت بحاجة الى ابنائها املخلصني واملسلحني بالعلم واملعرفة والقدرة 

على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة للنهوض مبستوى االداء الوظيفي.
جاء ذلك خالل حفل توزيع ش����هادات ICDL على املوظفني الناجحني والذي أقيم 
صب����اح امس برعاية محافظ حول����ي الفريق عبداهلل الف����ارس وحضور مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات م.علي الشريدة، واضاف بأنه تابع عن كثب 
اداء املوظفني امللتحقني بالبرنامج التدريبي وأعجب كثيرا مبا ش����اهده من االلتزام 
واحلماس والتميز عندهم ونحن نشعر بالسعادة عندما نشاهد مجموعة من خيرة 
ابناء الكويت وه����م يلتحقون مبثل هذه البرامج التدريبي����ة التي تصقل خبراتهم 

وتطور قدراتهم ومهاراتهم في العمل.
واكمل الش����يخ صباح املالك ان هذه هي الدفعة الثانية التي جتتاز برنامج قيادة 
احلاسب اآللي بنجاح ونحن مستمرون بتدريب دفعات اخرى في عدة برامج تدريبية 
الى نهاية العام احلالي، وال يسعنا اال ان نهنئ اخلريجني باكتسابهم املزيد من املعرفة 
وحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي، وحول معهد الدراسات االدارية 
والفنية قال املدير التنفيذي محمد البردوع ان املعهد يحرص كل احلرص على تقدمي 
االفضل من البرامج املتعلقة بتقنيات وتطوير التكنولوجيا وعلوم احلاس����ب اآللي 
على مختلف املستويات، كما يحرص على توفير كل وسائل التعليم املتطورة التي 
يحتاجها املتدرب لتنفيذ وتطبيق ما يتعلمه نظريا، بعد ذلك قام راعي احلفل محافظ 
حولي الفريق عبداهلل الفارس ومدير عام معهد الدراس����ات االدارية والفنية الشيخ 
صباح املال����ك ومدير عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات م.علي الش����ريدة 

بتوزيع الشهادات على املوظفني الذين اجتازوا الدورة وعددهم 65 متدربا.

خالل حفل توزيع شهادات ICDL على موظفي الدولة الذين أنهوا البرنامج بنجاح

5 آالف أسرة استفادت من برنامج
اللجنة المشتركة لإلغاثة في بنغالديش

نفذت اللجنة الكويتية املشتركة لالغاثة بالتعاون 
مع االمانة العامة لالوقاف برنامجا اغاثيا باملناطق 
املتضررة في بنغالديش من جراء اعصار »آيال« الذي 
ضرب البالد في 25 مايو املاضي وخلف عش����رات 
الضحايا ودمر البيوت املتواضعة للسكان، واستفاد 
من برنامج املساعدات االنس����انية اكثر من 5 آالف 
أسرة متضررة، كاش����فا عن توقيع عقد مع مكتب 
اللجنة لبناء بيوت للفق����راء وحفر عدد من اآلبار. 
وقال االمني العام للجنة فيصل اجليران الذي عاد الى 
البالد بعد اختتام رحلته: وفي اطار مهمتنا االغاثية 
التقين����ا القائم باالعمال بس����فارتنا في بنغالديش 
نايف االدريس وناقشنا معه طبيعة االنشطة التي 

يضطلع بها مكتب اللجنة املشتركة في بنغالديش 
ومهمة الوفد وتطلعاته، واكد لنا عزم السفارة تقدمي 
التسهيالت الالزمة لنجاح مهمة الوفد وتعزيز دور 

اللجنة االنساني.
 وق����ال امني ع����ام اللجنة لق����د مت توزيع املواد 
االغاثية على املتضرري����ن وعددهم اكثر من 5000 
أسرة واشتمل الطرد االغاثي لكل اسرة على كميات 
من االرز والبطاطس والعدس وامللح والزيت وبعض 
االدوية املضادة لالس����هال، مشيرا الى ان الوفد زار 
عددا من البيوت املتواضعة املشيدة في املنطقة ووقع 
عقدا مع مكتب اللجنة للشروع في تنفيذ بيت على 

الغرار نفسه وحفر عدد من اآلبار.

المطيري: للكويت مكانة متقدمة في مجال البحث العلمي 
خالل رعايته حفل اختتام الدورة التدريبية الصيفية الـ 32 في معهد الكويت لألبحاث العلمية


