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وفد من مؤسسة التقدم العلمي زار برج الحمراء

زار وفد من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يتقدمهم 
املدير العام للمؤسسة د.علي الشمالن برج احلمراء الذي 
يعد احد املعالم اجلمالية وسط مدينة الكويت واحد 
الرموز والتحف العمرانية املتميزة. وكان في استقبال 
الوفد الذي ضم عددا من مديري االدارات والقياديني 
في املؤسس���ة نائب رئيس مجلس االدارة الرئيس 
التنفيذي لش���ركة احلمراء العقارية خالد العثمان 

حيث جال بهم في ارجاء البرج واطلعهم على امليزات 
التي يتمتع بها والس���مات التي جتعل منه مشروعا 
عمرانيا فريدا في املنطقة. واش���اد د.علي الشمالن 
مب���ا يتمتع به البرج من مميزات ومواصفات جتمع 
بني أرقى ما توصلت اليه العمارة احلديثة، واحدث 
ما توصل اليه العلم واملعرفة في مجال التجهيزات 

واملرافق واخلدمات.

يرعى وزير النفط ووزير اإلعالم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ أحمد العبداهلل، مسابقة معرض الكويت العلمي للسنة 
الثانية على التوالي، والتي ستنطلق االثنني 28 اجلاري لتشجيع ودعم 
الشباب ليقدموا مشاريعهم املتميزة واملبتكرة خلوض املسابقة هذا العام 
في مادتي العلوم والرياضيات. وينظم مسابقة معرض الكويت العلمي 
مؤسسو الفكرة كل من شركة اكسون موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف 
واالنتاج وشركة كويت انرجي اللتان تعاونتا التزاما بتشجيع املواهب 
الشابة وجذب اهتمامهم وإثارة حماسهم في اطار تنافسي جتاه العلوم 
والرياضيات وإلهامهم ليصبحوا علماء الغد البارزين. وشدد الشيخ أحمد 
العبداهلل على أهمية تنمية امكانيات ومواهب الطالب، مشيرا الى أهمية 
استثمار املؤسسات والشركات والدوائر احلكومية في أجيال املستقبل. 
وقال: ان ش���باب اليوم هم مواطنو املستقبل، فعلينا ان نشجعهم على 
حتفيز عقوله���م للتحدي املعرفي والبحث عن مص���ادر املعرفة، ليس 
فقط على مس���توى محلي، امنا على مستوى عاملي. وانه من واجبنا ان 
نساعدهم على رسم طريقهم نحو النجاح املهني، فإن امكانية شباب اليوم 
على ابتكار احللول لتحديات الغد س���وف تغير وحتسن حياة املاليني 
من الناس حول العالم. مسابقة معرض الكويت العلمي هي نقطة بداية 
لشباب الكويت لتطوير امكانياتهم في مجاالت العلوم والرياضيات، لذلك 
يسرني رعايتها للسنة الثانية ودعم الطالب وجميع الذين استثمروا في 
هذه املبادرة الواعدة. من ناحيتها قالت املديرة التنفيذية ملسابقة معرض 
الكويت العلمي أسيل التركيت ان رعاية الشيخ أحمد العبداهلل للمسابقة 
فخر لنا ودعم مس���تدام للطالب الذين يسعون على الدوام للتعبير عن 
امكانياتهم. فهم يرون ان األهمية التي تس���لط على هذه املس���ابقة هي 
الدافع لهم لتحقيق املشاريع التي يرون فيها احللول للعالم الذي يريدون 
حتسينه للمستقبل. وجتمع مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية التي 
تنظمها شركة اكس���ون موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف واالنتاج 
وشركة كويت انرجي اكثر من 150 مدرسة خاصة وعامة في الكويت، مما 
يجعلها أكبر مسابقة علمية للطالب تأسس في الكويت، وميكن جلميع 
طلبة الثانوية املشاركة في مسابقة معرض الكويت العلمي بعد تعبئة 
منوذج طلب املشاركة الذي سيكون متاحا على املوقع االلكتروني اخلاص 

باملسابقة في شهر سبتمبر املقبل.

أسيل التركيت الشيخ أحمد العبداهلل

العبداهلل: تحفيز الشباب
للبحث عن مصادر المعرفة

يرعى مسابقة معرض الكويت العلمي 28 الجاري »الصحافيين«: نرفض قرار إحالة الزميل هادي درويش للتحقيق
أبدى أمني السر العام جلمعية الصحافيني فيصل 
القناعي أسفه البالغ على قرار مدير جامعة الكويت 
بإحال���ة الزميل الصحافي بجري���دة الوطن هادي 
درويش للتحقيق كونه يعمل منسقا اداريا بعمادة 
شؤون الطلبة باجلامعة على خلفية اخلبر الصحافي 

املنش���ور بجريدة الوطن بتاريخ 2009/6/17 حول 
بعض األمور ف���ي جامعة الكويت. وأكدت جمعية 
الصحافيني رفضها لقرار اإلحالة للتحقيق للزميل 
الصحاف���ي هادي درويش ملجرد ممارس���ته دوره 
كمواطن يكفل له الدستور حرية التعبير عن رأيه ولم 

يخرج خالل ذلك عن املبادئ واألصول املتعارف عليها 
في إبداء وجهات النظر وانتقاد االخطاء واإلشارة 
ال���ى مواقع اخللل بهدف االصالح الذي نهدف اليه 
جميعا انطالقا من مبادئ الشفافية والنقد املوضوعي 
الهادف، إلى ذلك، أعلن أمني الس���ر العام جلمعية 

الصحافيني الزميل فيصل القناعي ان مجلس ادارة 
جمعية الصحافيني الكويتي���ة قد قرر إلغاء حفل 
القرقيعان والغبقة الرمضانية السنوية والتي كانت 
تقام للصحافيني وعائالتهم، وذلك تضامنا وتقديرا 

ملشاعر أسر وأهالي شهداء حريق اجلهراء.


