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رئيس احلكومة اللبنانية فؤاد السنيورة متوسطا عبدالعزيز البابطني وخالد قباني وعبدالعال القناعي وأركان سفارتنا في بيروت جانب من تدشني املبنى

الصندوق الكويتي للتنمية دّشن مبنى دمره العدوان اإلسرائيلي في حارة حريك

السنيورة: المساعدات الكويتية للبنان ترجمة للعالقات المتميزة بين البلدين

يأتي ترجمة للعالقات املتميزة 
بني البلدين الشقيقني.

واش���اد بالقروض امليسرة 
الت���ي قدمها الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادي���ة 
والتي اش���تملت على مشاريع 
متعددة في املج���االت الصحية 
البنى  والتربوية واع���ادة بناء 
التحتية وغيرها من املش���اريع 

التي تخدم التنمية بشكل عام.

ق���ال عبدالعزيز  من جهته، 
البابطني ان »الكويت واهلها لن 
ينس���وا املوقف املشرف للبنان 
جت���اه دولة الكويت خالل فترة 
الغزو اذ كان اول دولة في العالم 

تدين ذاك الغزو«.
وذكر ان اكثر من 40 كويتيا من 
املصطافني حضروا حفل التكرمي، 
حيث كانت مناسبة لطرح العديد 
من القضايا التي تهم السياح من 

بينها انقط���اع التيار الكهربائي 
واملياه واالزدحام املروري، الفتا 
الى ان السنيورة وعد بتلبية تلك 
املطالب وتذليل جميع العقبات 

التي يعاني منها السياح.
من جهة اخرى، دشن الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة ممثال بنائ���ب مديره 
العام هشام الوقيان امس مبنى 
في منطقة حارة حريك بضاحية 

بيروت اجلنوبية كان قد دمره 
العدوان االسرائيلي على لبنان 
عام 2006 واعيد بناؤه مبساهمة 

الصندوق.
وشارك في حفل تدشني املبنى 
الى جانب الوقيان املمثل املقيم 
للصندوق د.محمد صادقي ونائبه 
قيس اجلوعان وممثل سفارتنا في 
لبنان القائم باالعمال املستشار 
طارق احلمد ورئيس احتاد بلديات 

الضاحية اجلنوبية لبيروت محمد 
سعيد اخلنسا ومدير عام مشروع 
»وعد« املشرف على عملية البناء 

حسن جشي.
وقال الوقيان، في كلمة القاها 
باملناسبة، ان املبنى الذي دشن 
هو احد ثمار ما مت االتفاق عليه 
مع احلكومة اللبنانية، مش���يدا 
بالعالقة التاريخية الطيبة التي 

تربط بني لبنان والكويت.

واعرب ع���ن ارتياحه لرؤية 
سكان املنطقة يعودون الى بيوتهم 
بعد اعادة حتديث مبانيهم، مؤكدا 
الكويتي  اس���تمرار »الصندوق 
من خالل القيادة السياسية في 
الكويت واحلكومة بدعم الشعب 
اللبناني الصديق في كل املجاالت 
وفي جميع املناطق اللبنانية«.

من جهته، اشاد جشي بالكويت 
اميرا وحكومة على »ما قدموه 

ألبناء الضاحية وجنوب لبنان 
من مساعدات خيرة وقيمة امتدت 
على سنوات طويلة من العالقة 
الطيبة بني الش���عبني الكويتي 

واللبناني«.
واش���ار جش���ي الى ان هذا 
املش���روع اجنز مبس���اهمة من 
الصندوق الكويتي للتنمية و»قد 
عادت هذه االبنية افضل واجمل 

مما كانت عليه«.

بيروت � كونا: اش���اد رئيس 
حكومة تصريف االعمال اللبناني 
املكلف فؤاد السنيورة باملساعدات 
الت���ي قدمتها ومازال���ت تقدمها 
الكوي���ت للبنان ف���ي مختلف 
املجاالت بتوجي���ه من صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 

االحمد.
جاء ذل���ك في كلم���ة ألقاها 
الس���نيورة خالل حفل عش���اء 
اقامه على شرفه رئيس مؤسسة 
جائزة البابطني لالبداع الشعري 
البابط���ني في بلدة  عبدالعزيز 
بعلشميه بجبل لبنان الليلة قبل 
الداعمة  املاضية تكرميا ملواقفه 

للكويت.
الذي  العش���اء،  حضر حفل 
اقيم في منزل البابطني في بلدة 
بعلشميه الى جانب السنيورة، 
وزير الدولة اللبناني خالد قباني 
وس���فيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعي واركان السفارة باالضافة 
الى عشرات املصطافني الكويتيني 

املقيمني في لبنان.
الس���نيورة عل���ى  واثن���ى 
املساعدات التي قدمتها الكويت 
للبنان في مختلف املجاالت على 
مدى العقود املاضية، مؤكدا ان ذلك 

المستشار راشد الحماد اعتمد تحديد مراكز العمل لهم بحسب احتياجات الوزارة

»التربية«: إجراءات تعيين المعلمين الكويتيين الجدد 
تبدأ اليوم بالمناطق التعليمية

مريم بندق
اعتمد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف ووزير التربية والتعليم العالي 
باإلنابة املستشار راشد احلماد القرار الوزاري بتحديد 
مراك���ز عمل املعلمني واملعلم���ات الكويتيني اجلدد من 
خريجي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية االساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحس���ب 

احتياجات الوزارة ومناطق سكنهم.
ودعت وزارة التربية جميع اخلريجني واخلريجات 

للفصل الدراس���ي األول للعام الدراسي 2010/2009 الى 
مراجعة املناطق التعليمية اعتب���ارا من صباح اليوم 
الستكمال اجراءات التعيني وتسليمهم العمل وااللتحاق 

بالدورة التدريبية 30 اجلاري.
وكان خريج���و وخريجات كليت���ي التربية جامعة 
الكويت والتربية االساس���ية بالهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب قد ناش���دوا وزارة التربية سرعة 
اصدار قرار حتديد مراكز العمل لتوزيع اخلريجني اجلدد 
بحسب احتياجات الوزارة ليتسنى لهم مباشرة إجراءات 

التعيني، واوض���ح اخلريجون واخلريجات في اتصال 
م���ع »األنباء« ان املناطق التعليمية رفضت املباش���رة 
بإج���راءات التعيني املطلوبة على الرغم من ان الوزارة 
حددت 16 اجلاري موعدا لبدء اجراءات تعيني املعلمني 

اجلدد من الكويتيني.
 وبدورهم اكد مس���ؤولون ف���ي املناطق على اهمية 
وسرعة إصدار قرار حتديد مراكز عمل املعلمني اجلدد 
لتمكينهم م���ن اجناز اجراءات التعيني بوقت كاف قبل 

بدء الدورة التدريبية للمعلمني اجلدد.

محمد الداحس

جدد مدير عام االدارة العامة 
للتعليم اخلاص محمد الداحس 
التأكيد على أهمية اتخاذ االجراءات 
الوقائية املطل���وب تنفيذها في 
املدارس واملنشآت التعليمية من 
النظافة من  حيث توفير أدوات 
محارم ورقية، صابون، مطهرات، 
استخدام صناديق القمامة احملكمة 
اإلغ���الق، توفير عمال���ة كافية 
للنظافة، تنمية احلس بالنظافة 
ل���دى الطالب بتنظيف اس���طح 
الط���اوالت والكراس���ي وتهوية 
الفصول الدراس���ية م���ع تقليل 
الطالبي���ة فيها واعادة  الكثافة 
ترتيب املقاعد الدراس���ية داخل 
الفص���ل الواحد مبا يضمن عدم 

نقل العدوى للطلبة.
الى ضرورة  الداحس  واشار 
ربط العيادات الطبية في املدارس 
باملرك���ز الصح���ي والعمل على 
توفير أرق���ام هواتف الطوارئ 
والطبيب املعالج في املركز الصحي 
لالستعانة به عند الضرورة، كما 
يجب تخصي���ص غرفة خاصة 
للع���زل تتوافر فيها الش���روط 
الصحية الالزمة وتوفير عيادة 
طبية داخل كل مدرسة تتوافر فيها 
جميع املستلزمات الطبية الالزمة 
للفحص والكش���ف عن االصابة 
بامل���رض مثل اجه���زة الفحص 
احلراري واحضار كمية مناسبة 

من االقنعة الطبية واملطهرات.
اليومية  املعلمني باملتابع���ة 
للطالب داخل الفصول واالبالغ 

موجه���ا نصائح خاصة للطالب 
تكمن ف���ي االلت���زام بالنصائح 
واالرش���ادات الت���ي توصي بها 
ادارة املدرسة من اجل حمايتهم 
من التع���رض للعدوى باملرض 
والتي تش���مل اآلت���ي: التعرف 
انفلونزا  على املرض وماهي���ة 
الوقاية من  اخلنازي���ر، ط���رق 
املرض واستخدام ادوات النظافة 
وغسل األيدي باستمرار خاصة في 
الفسح املدرسية وعند الوصول 
إلى املنزل باإلضافة إلى االطالع 
على نش���رات التوعية واالبالغ 
عن اي حال���ة مرضية بالفصل 
الدراس���ي للمدرس املسؤول مع 
الالزمة حسب  اخذ االحتياطات 
ما هو مذكور في لوحة االرشادات 

عن املرض.
واوضح، بحسب تقرير مرسل 
من إدارة العالق���ات العامة، انه 
س���يتم حصر احلاالت املعرضة 
للعدوى مثل املعلمات واحلوامل 
والط���الب واملعلم���ني املصابني 
القلب  بامراض مزمنة كأمراض 

والسكري واحلساسية.
الداحس بدور وزارة  وأشاد 
الصحة بالتنس���يق م���ع وزارة 
التربية باعداد برنامج توعوي 
يشمل امداد كل مدرسة بوسائل 
توعوية من بروشورات وملصقات 
ومطوي���ات لكل مدرس���ة حتت 
املدارس وجلان  اش���راف نظار 
التوعية الصحي���ة لكل منطقة 

صحية.

عن أي طالب يعاني من ارتفاع في 
درجة احلرارة وحتويله لعيادة 
املدرسة واملركز الصحي في حالة 
ظهور اعراض اشتباه مؤكدا على 
أهمية االستعانة بالبروشورات 
التي اعدتها جلنة  والبوسترات 
التوعية االعالمية ملكافحة مرض 

انفلونزا اخلنازير.
وأوصى أولياء األمور بضرورة 
اتخاذ االج���راءات الصحية عن 
الس���ماح  التزامهم بعدم  طريق 
للطال���ب بالدوام في حال ظهور 
اعراض املرض ومراجعة الطبيب 
ف���ورا واحل���رص عل���ى توفير 
االشتراطات الصحية املعلن عنها 
في وس���ائل اإلعالم املختلفة مع 
االستجابة الفورية والتعاون مع 
ادارة املدرسة في حال استدعائهم 
للحضور الى املدرسة عند ظهور 
ابنائهم  االعراض املرضية على 

الداحس يدعو الطلبة والمعلمين وأولياء األمور 
لمراعاة إجراءات مواجهة إنفلونزا الخنازير

مصادر تربوية: سيعرقل إعالن النتائج قبل إجازة العيد

اللوغاني ترفع للسديراوي مقترحًا بدمج كنترولي
الموحد مع رواسب الثانوية العامة

 مريم بندق
اعلنت مصادر تربوية مسؤولة ان وكيلة التعليم 
العام باالنابة من����ى اللوغاني رفعت لوكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي مشروع قرار يتضمن دمج 
كنترولي النظام املوحد ورواسب الثانوية العامة في 
كنترول ابن رشد بالفيحاء بدال من تخصيص كنترول 

صقر الشبيب للدور الثاني للنظام املوحد.
وانتقدت املصادر ه����ذا االجراء موضحة انه في 
العام املاضي كانت اعداد الدور الثاني اقل من اعداد 
العام احلالي ومع ذلك مت تخصيص كنترول بذاته 

لكل منهما. وحذرت املصادر من ان دمج الكنترولني 
س����يربك العمل ويعرقل انته����اء القائمني عليه من 
عمليات التصحيح واملراجعات املطلوبة في الوقت 
الذي يج����ب ان تتم فيه وهو قبل اجازة عيد الفطر 
الس����عيد، مشيرة الى ان آخر امتحان سيوافق 9/17 
واجازة العيد9/20 وال ميكن اجن����از اعمال النظام 
املوحد ورواس����ب الثانوية العامة خالل يومني في 
كنت����رول واحد، مؤكدة على ض����رورة االبقاء على 
الكنترولني احلاليني في ابن رشد لرواسب الثانوية 

العامة وصقر الشبيب لطلبة النظام املوحد.

للعاملين في لجان الفترة الدراسية الرابعة

القطاع المالي: عدم وصول قرارات 
التكليف سبب تأخر صرف المكافآت

تسريب االمتحانات: الخلل
 في المطبعة السرية

مريم بندق
علمت »األنباء« من مصادر تربوية ان هناك توجها لتكليف 
املناطق التعليمية بسحب اختبارات الفترتني الدراسيتني 

الثانية والرابعة بدال من املطبعة السرية بالوزارة.
وأوضحت املصادر ان اختبارات الفترتني االولى والثالثة 
التي كلفت املناطق بسحبها لم يحدث لها اي تسريب مثلما 
حدث في اختبارات الفترتني الثانية والرابعة املكلفة بسحبها 
املطبعة الس����رية. واكدت املصادر ان التوجه يهدف ايضا 
الى التوفير في املال العام وتوزيع االختصاصات واعطاء 
صالحيات اوسع للمناطق التعليمية مع حتديد املسؤولية 
في حال وقوع تسريب في اي منطقة من املناطق التعليمية 
الست. وعقبت املصادر على ما انفردت بنشره »األنباء« امس 
حتت عنوان »استبدال فريق املطبعة السرية في التربية« 
بالقول: ان تس����ريب االمتحانات سببه الرئيسي خلل في 
املطبعة السرية وان اآللية املطبقة لم تكن بالدقة املطلوبة 
ملنع وقوع التسريب الذي حدث. وكشفت املصادر ان هناك 
توجها ايضا القرار ع����دة اجراءات تتضمن تكليف املوجه 
الفني العام للمادة الدراسية بوضع اسئلة االمتحانات مع 
ضرورة ان يقوم بتكليف فريق من املوجهني الفنيني بقرار 
يحدد اس����ماء املكلفني واملهام امللق����اة عليهم، على ان يقدم 
الفريق 4 مناذج من االمتحانات دون حتديد اي منها امتحانات 
اساس����ية او للدور الثاني. وتطرقت املصادر الى اجراءات 
اخرى منها تخصيص كونترول مركزي العمال التصحيح 

ورصد الدرجات للفترتني الدراسيتني الثانية والرابعة.
من جانب آخر، اوضحت مصادر تربوية انه مت تخصيص 
مدرستي حمد الرجيب وشريفة العوضي الداء االختبارات 
املؤجلة لطلبة الفصل الدراس����ي الثاني والفصل الدراسي 
الصيفي للعام 2008 / 2009 جلميع طلبة املناطق التعليمية، 

وستبدأ االمتحانات 13 سبتمبر.

مريم بندق
اوضحت مصادر مسؤولة في القطاع املالي ان القطاع 
ليس مسؤوال عن تأخير صرف مكافآت الفترة الدراسية 
الرابعة للعاملني في جلان االمتحانات اضافة الى االمتحان 

املؤجل.
وق������الت املص��ادر ل�»األنب���اء« ان القطاع املالي ال 
يستطيع الصرف لعدم وصول قرارات تكليف العاملني 
في االمتحانات. وردا على س���ؤال ح���ول اعتماد وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي املزاوالت الفعلية للمشمولني 
بالصرف وارسالها الى القطاع املالي اجابت املصادر بالفعل 
اعتمدت الوكيلة السديراوي املزاوالت جلميع املشمولني 
باملكافآت وس���لمت الينا ولكننا ال نستطيع الصرف اال 
بعد وصول قرارات التكليف الرسمية، وناشدت املصادر 
اجلهة املسؤولة بالوزارة سرعة تسليم قرارات التكليف 
الى القطاع املالي ليتسنى صرف املكافآت الى املستحقني 

قبل دخول شهر رمضان املبارك.

الشيخة فريحة االحمد

أسيل التركيت

الش����يخة فريحة  كشفت 
اللجنة  االحمد عن برنام����ج 
العلي����ا جلائ����زة االم املثالية 
لالس����رة املتميزة خالل شهر 
رمضان املب����ارك، كما رفعت 
الى مقام صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
التبري����كات والتهاني  اح����ر 
املبارك،  بقدوم شهر رمضان 
كما قدمت احر التعازي الهالي 
ضحايا اجلهراء ومتنت الشفاء 
للمصاب����ني، وقالت: ان جلنة 
املتميزة  املثالية لالسرة  االم 
اع����دت برنامج����ا وخطة  قد 
لش����هر رمضان املبارك وهي 
كاآلتي: مسابقة القرآن الكرمي 
للس����نة الرابعة على التوالي 
بالتعاون مع وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية للكويتيني 
ولغير الكويتيني على مستوى 
محافظات الكويت، وستخصص 
للمس����ابقة جوائز قيمة جدا 
لالمهات والشباب والفتيات 
والهدف منها اش����غال االسرة 
بكت����اب ربها وغ����رس القيم 
واالخالقي����ات الت����ي جاء بها 
الكرمي وتهيئة كوكبة  القرآن 
الكويت  الفائزين لتمثيل  من 
دوليا ونش����ر ثقاف����ة القرآن 
افطار  في مجتمعنا، مشروع 
الصائ����م وس����تختار اللجنة 

أعلن منظمو مسابقة معرض 
أكبر مس����ابقة  العلمي،  الكويت 
في العل����وم والرياضيات والتي 
تنظم حتت رعاي����ة وزير النفط 
ووزير اإلع����الم ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية 
الشيخ أحمد العبداهلل، عن انضمام 
مؤسسة البترول الكويتية كراع 
بالتيني للمسابقة، التي ستنطلق 
28 سبتمبر املقبل بتشجيع ودعم 
الشباب ليقدموا مشاريعهم املتميزة 
واملبتكرة خلوض املسابقة هذا العام 

في مادتي العلوم والرياضيات.
 وينظم مسابقة معرض الكويت 

العلمي مؤسسو الفكرة كل من شركة »إكسون موبيل« 
الكويت احملدودة لالستكشاف واإلنتاج وشركة كويت 
إنرجي الذين انضموا التزاما بتشجيع املواهب الشابة 
وجذب اهتمامهم وإثارة حماسهم في إطار تنافسي 
جت����اه العلوم والرياضي����ات وإلهامهم في طريقهم 

ليصبحوا علماء الغد البارزين. 
وقالت املدير التنفيذي ملسابقة معرض الكويت 
العلمي، أسيل التركيت: »نفتخر بانضمام إحدى أكبر 
املؤسسات في العالم، وإن دعمهم ملسابقة هذا العام 
يقوي مبادرتنا والرس����الة التي حتملها عن أهمية 
تشجيع الطالب ليتحدوا أنفسهم ويطوروا قدراتهم 

كي يقدموا أفضل ما لديهم«.
ومن جانبه أش����ار العضو املنت����دب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالق����ات العامة واإلعالم 
الش����يخ طالل اخلال����د: إلى أن مؤسس����ة البترول 
الكويتية تضع نصب أعينها وجل اهتمامها املسؤولية 

االجتماعية وأنها ال تنتهج سياسة 
تعتمد فقط على تعزيز مكانتها 
كرافد أساسي من روافد االقتصاد 
الكويتي، وإمنا تسعى في الوقت 
ذاته لتعزيز مكانتها االجتماعية 
من خالل ممارس����ة دورها البناء 
ومسؤولياتها جتاه املجتمع، وهو 
الدور املتمثل في التواصل املستمر 
والدؤوب مع مؤسسات املجتمع 
املدني، ومن هنا فان املؤسس����ة 
تنظر إلى العمل االجتماعي على 
أنه جزء ال يتجزأ من عملها، وأن 
دعم كل األنشطة التي تعمل على 
تطوير وتنمية املجتمع والسيما 
فئة الشباب هو االستثمار احلقيقي للكويت. وأوضح 
اخلالد أن املؤسس����ة وهي تنتهج هذا النهج تفخر 
بدعم املبادرات التي من شأنها حتفيز الشباب على 
اجلد واالجتهاد، ومن تلك املبادرات مسابقة معرض 
الكويت العلمي، وغيرها من املسابقات العلمية التي 
تنمي قدراتهم وجتعلهم أكثر تواصال ومواكبة ألحدث 

نظم التكنولوجيا في العالم«. 
اجلدير بالذكر ان مسابقة معرض الكويت العلمي 
الثانية التي تنظمها شركة »إكسون موبيل« الكويت 
احملدودة لالستكشاف واإلنتاج وشركة »كويت إنرجي« 
جتمع فيها أكثر من 150 مدرس����ة خاصة وعامة في 
الكويت مما يجعلها أكبر مسابقة علمية للطالب في 
الكويت، وميكن جلميع طلبة الثانوية املشاركة في 
مسابقة معرض الكويت العلمي بعد تعبئة منوذج طلب 
املشاركة الذي سيكون متاحا على املوقع اإللكتروني 

اخلاص باملسابقة في شهر سبتمبر املقبل.

التربوية، اقامة ندوة رمضانية 
خالل الش����هر املبارك لزيادة 
الوعي املجتمعي واالس����ري 
واالمياني ودفع املجتمعات نحو 
املثالية، توزيع استمارة جائزة 
املتميزة  املثالية لالسرة  االم 
للسنة 2009 � 2010 بعد ادخال 
التعديالت في شروط  بعض 
املسابقة الستيعاب املشاركات 
احمللي����ة والدولية ومخاطبة 
الس����فارات وتزويدها بنسخ 
املشاركة، عمل زيارة ميدانية 
الحد املراكز للحاالت االنسانية 
مث����ل دار املس����نني ورعاي����ة 
االح����داث وذوي االحتياجات 
اخلاصة ومركز الداون ومركز 
الكويت للتوحد وبعض مراكز 
االيواء، اقامة مسابقة ثقافية 
عبارة عن سؤال وجواب العمال 
اللجنة  واجنازات وجائ����زة 
لتعريف املجتمع بكل ما يتعلق 
من معلومات خاصة باللجنة 
من التأس����يس الى اآلن، عقد 
مؤمتر صحاف����ي في رمضان 
عن اعم����ال جلنة االم املثالية 
فيما بعد رمضان واالنشطة 
اخلارجية وكيفية املشاركة في 
جائزة االم املثالية وعمل برامج 
اجتماعي����ة وثقافية ولقاءات 
ون����دوات للتعزيز من الوالء 
واالنتماء للوطن واخلطوات 
الالزمة والسبل املتاحة لزيادة 
الوطني عند  الوعي واحلس 

املواطنني.

مسجدا او مركزا القامة والئم 
االفطار للصائمني وتشجيع 
العط����اء والبذل  الناس على 
واالخاء، عق����د لقاءات اذاعية 
وتلفزيونية لتوعية االسرة 
ونشر ثقافة التسامح الديني 
واثراء اآلباء بوسائل التربية 
السليمة وتوضيح ما يستجد 
من اعمال وانشطة واجنازات 
اللجنة، عمل فالشات تلفزيونية 
واذاعية عن اعمال وانش����طة 
واجنازات اللجنة، اقامة غبقة 
رمضانية لش����خصيات مهمة 
واعالمية وتربوية لالستفادة 
من خبراته����ا وتبادل اطراف 
احلديث للتقارب واملشورة، 
زيارة شخصيات ورموز البلد 
للتواصل االجتماعي وااليجابي 
وفتح قنوات احلوار واملناقشة 
ح����ول القضايا االساس����ية 

هنأت القيادة السياسية بحلول الشهر الفضيل

تشارك فيها أكثر من 150 مدرسة

فريحة األحمد: مشروع إفطار صائم وفالشات
تلفزيونية وإذاعية للجنة األم المثالية في رمضان

التركيت: مؤسسة »البترول« ترعى 
مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية


