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)أسامة البطراوي(الوزير د.محمد البصيري مستقبال املهنئني في »املواصالت« مدير العالقات العامة أحمد رمضان يقدم التهاني للوزير

احمد الكندري اسيل التركيت

)أسامة البطراوي( ممثلو رعاة املعرض

علي مراد د.جون هوهوليك رياض الشرف

البصيري استقبل المهنئين بعيد الفطر

الديوان يدعو 210 مواطنين ومواطنات 
لمراجعته اليوم وغدًا الستكمال أوراق ترشحهم

دعا ديوان اخلدمة املدنية 105 
مواطن��ني ملراجعته الي��وم و105 
مواطنات ملراجعته غدا واستكمال 
أوراق ترش��يحهم للعم��ل ف��ي 

املؤسسات واجلهات احلكومية.

 أسماء المواطنين المدعوين 
للمراجعة اليوم

محمدعبداحلميد حمزة عبدالعزيز  ٭
محمد عيد عبيسان احلربي  ٭

محمد فوزي محمد احمد  ٭
مساعدعبدالعزيز غازي الرشيدي  ٭

مسفر ناصر محمد العجمي  ٭
مشاري فريهيد فالح العدواني  ٭

مشاري يوسف مفلح الصويلح  ٭
مشعل حميد عبداهلل خلف  ٭

مش���عل عبدالرحم���ن دروي���ش   ٭
اسماعيل

مشعل فهد جمعان الديحاني  ٭
مشعل فهد قبالن العازمي  ٭

مشعل محمد حمود الديحاني  ٭
مش���عل يوس���ف عبداحملس���ن   ٭

الياقوت
مطلق بداح ناصر عبداهلل  ٭

مطلق زيد مطلق ذاعر  ٭
نادر محمد جزاء العازمي  ٭

ناصر بدر حسن علي  ٭
ناصر الفي نايف الديحاني  ٭

ناصر محمد منصور الهاجري  ٭
نايف فالح سعد ساير  ٭

نايف محمد عبدالعزيز العجمي  ٭
نواف راشد سعد املطيري  ٭

نواف علي فايز ذويبان  ٭
يوسف بدر حسني املسباح  ٭
يوسف حسني مطر العنزي  ٭

يوسف صالح احمد بندر  ٭
يوسف عايض عبداهلل الرشيدي  ٭

يوسف مبارك سالم احلمدان  ٭
يوسف مرشد حمد شنيتر  ٭

يوسف مصلح محمد املطيري  ٭
بس���ام غ���امن غي���ث الس���ويط   ٭

الظفيري
عبداهلل حمد عبداهلل العجمي  ٭
عبداهلل محمد فراج العازمي  ٭

عبداهلل سعود حميدي الوطري  ٭
احمد حمود سعود العازمي  ٭
احمد سعد راضي العازمي  ٭

احمدعبداحلمي���د عبدالرحم���ن   ٭
البلهان

احمد فاضل حسني العطار  ٭
احمد مبارك جعيالن الرشيدي  ٭

احمد محمد غنيم الشهري  ٭
احمد يعقوب يوسف اليوسفي  ٭

انور طالل حمزة الفضلي  ٭
بدر حمد مطلق العازمي  ٭
بدر فرحان سيف النامي  ٭
بدر محمد راوي العنزي  ٭
بدر محمد علي احلربي  ٭

براك مبارك براك العازمي  ٭
بندر مسلم عوض الرشيدي  ٭
ثامر عبداحملسن بدر البدر  ٭

جاسر سعود مطلق الرشيدي  ٭
حسن جاسم علي الشواف  ٭
حسن سعد عباس صالح  ٭

حسني سيف حسني اجلويسري  ٭
حسني علي يوسف مراد  ٭

حمد عبداهلل راشد الرشيدي  ٭
حمد عبداحلميدحمزة عبدالعزيز  ٭

حمد وليد حمد احلمدان  ٭
حمد وليد محمد املبارك  ٭
خالد جابر علي العجمي  ٭
خالد حمد خليفة الهيلع  ٭

خالد سلطان عامر احملزوم  ٭
خالد عبداهلل هداف الهاجري  ٭

خالد كحيل عيد املطيري  ٭
خالد ماضي سعود العنزي  ٭

خالد مبارك محمد الدلك  ٭
خالد ملفي مطلق الرشيدي  ٭
خالد مناور صالح مويهان  ٭

خالد منصور متعب الشمري  ٭
خالد نبيل عبداهلل العيدي  ٭

خالد وليد عبدالعزيز امللحم  ٭
سالم حسني محمد حسني  ٭

سالم سعود سالم العازمي  ٭
سالم فالح سالم الدواي  ٭

سعد حجاب نزال العنزي  ٭
سعد مدعث سعود عيد  ٭

سعود نادر محمد العجمي  ٭
سلطان محمد سحبان الرشيدي  ٭

شافي نقي مرزوق املطيري  ٭
صالح رشيد سعود العازمي  ٭

صالح عبدالهادي محمد املري  ٭
صالح محمد صالح املنصور  ٭

صالح ناصر فهد البناي  ٭
صقر عيسى سليمان الصقر  ٭
ضاري متعب سعد الصواغ  ٭
طالل سعود محمد الهويشل  ٭

عادل عايض فالح املسيلم  ٭
عامر حمدي خلف العتيبي  ٭

عامر غزالن بعيجان العازمي  ٭
عايض ظاهر ابراهيم العتيبي  ٭
عايض مجعد فيصل العتيبي  ٭

عبدالعزي���ز مضح���ي مطي���ران   ٭
العاردي

عبداهلل احمد عبداهلل القطان  ٭
عبداهلل بدر ناصر املاجد  ٭

عبداهلل جندل مناحي العازمي  ٭
عبداهلل حسن عبداهلل حسن  ٭

عب���داهلل س���عود عبدالعزي���ز   ٭
املسعود

عبداهلل شريد بخيتان العيباني  ٭
عبداهلل فهيد رفاعي مناور  ٭

عبدالعزيز مسير ماطر احلربي  ٭
عبداهلل حسن عبداهلل السبت  ٭

عب���داهلل ارش���يد حمد ش���نيتر   ٭
العازمي

عبدالهادي بشير نعمة سلطان  ٭
عدنان محمد عبداهلل الكندري  ٭

علي حسن عبداهلل حسن  ٭
عيسى ثالب ماجد احلربي  ٭

عيسى عبداهلل منفي محمد  ٭
غازي بركة غازي املطيري  ٭

فارس مناحي راشد احلربي  ٭
فايز عواد مبارك العازمي  ٭

فهاد فالح فهيد العازمي  ٭
فهد خالد عبداهلل القصاص  ٭

فهد رجا حامد املطيري  ٭
فهد سعد عبدالهادي حجيالن  ٭

ش���يخان  عبدالرحم���ن  فه���د   ٭
الفارسي

فهد عبداهلل جاسم النجادة  ٭
فهد عبداهلل فهد احلربي  ٭

فهد عشوي مطلق السبيعي  ٭
فهد مبارك فالح الرشيدي  ٭
فهد منذر محمد الشمري  ٭
فهد نواف فهد الدوسري  ٭

فواز صادق حسن احلواج  ٭
فواز هايف عبود الضفيري  ٭
فيصل ثابت عتيق الصليلي  ٭

فيصل جواد حسني نصراهلل  ٭
فيصل مبارك خلف احلربي  ٭

فيصل ملفي مطلق الرشيدي  ٭
فيصل هميم عبداهلل الشمري  ٭
ماجد محمد مرزوق املطيري  ٭
مبارك فرحان سيف النامي  ٭
مبارك محمد ماجد بوردن  ٭

محمد حاجي عبداهلل حسني  ٭
محمد حمادي مشرف العنزي  ٭
محمد درمييح مطر املطيري  ٭
محمد راشد سعود العازمي  ٭
محمد صنهات عايد الصانع  ٭

المواطنات المدعوات للمراجعة غدًا
حترير مزبن دعسان املطيري  ٭

حنان مفرح هليل احلربي  ٭
ثام���ر  عبدالرحم���ن  رثع���اء   ٭

السبيعي
رحاب عايد جلفان الذايدي  ٭

رشا مصطفى خليل الدغفق  ٭
رغد مرداس محمد اجلاسم  ٭
رقية سعد عبداهلل الصفار  ٭

رمي فهد عناد العنزي  ٭
رمييه ماطر شالقة الصلبي  ٭

سعدي مقبل فنوس املاجدي  ٭
شوق علي سيد كدا هاشم  ٭

شيماء عبدالرزاق هندي العنزي  ٭
شيماء مجيد عباس دشتي  ٭
عائشة حمد محمد بورحمة  ٭

عهد غازي عويد العنزي  ٭
فاطمة محمد عيد ذويب  ٭

لطيفة سلطان عبدالكرمي بشير  ٭
ليني روكا بارتيكوين  ٭

منى حمد مطر العازمي  ٭
منى محمد هديرس العنزي  ٭

منير بصاير سلمان املطيري  ٭
ابرار سالم سدحان ابولبقة  ٭

اسراء ابراهيم عبداهلل التركي  ٭
اسراء حسني علي صفر  ٭

اسراء خلف علي العنزي  ٭
اسراء يوسف عبداهلل احلبيب  ٭

البطي  اسماء يوسف عبدالعزيز   ٭
بوطيبان

افراح عادل عبدالعزيز الفرحان  ٭
افراح مرزوق مبارك العيسى  ٭

آالء محمد علي احلداد  ٭
الطاف محيالن س���لطان الذايدي   ٭

العنزي
العنود حسن محمد العتيبي  ٭

اماني محمد عبدالكرمي البلوشي  ٭
امل معيدي حمد السعيدي  ٭
امالك علي مطلق جهيري  ٭
انتصار ضايف فرج جنم  ٭

انعام عادل عيسى العباسي  ٭
انفال محمد علي العجمي  ٭
انوار حمزة عباس حيدر  ٭

انوار سليمان ناصر الشمري  ٭
انوار محمد حسني سالم  ٭
اميان جمال حسني بالل  ٭

باسمة حسني ناصر عبداهلل  ٭
عب���داهلل  س���ليمان  باس���مة   ٭

الرشيدي
بخيتة محمد فرحان العجمي  ٭

بدرية بداح جاعد املطيري  ٭
بدرية جهز ضيف اهلل املطيري  ٭

بشائر حمد فايز سيف  ٭
بشاير مناحي دغش املطيري  ٭
بشاير مهيل سلطان العنزي  ٭

بيبي محمد ابراهيم محمد  ٭
حترير صالح مطر احلريجي  ٭

تهاني عبداهلل بطحي املطيري  ٭
جمان���ة محم���د س���عيد خليفة   ٭

االنصاري
حال وسمي خلف الظفيري  ٭

حليمة محمد جعفري  ٭
حمدة مرزوق فهاد العازمي  ٭

حميدة حسني احمد الصيرفي  ٭
حياة ياسني عباس موسى  ٭
خلود احمد مبارك سلطان  ٭
خلود خالد محمد العجمي  ٭
دالل حمزة عباس اخلليفة  ٭

دالل سعيد بالل سليمان  ٭
دالل فيصل عبداحملسن الشرهان  ٭

دالل مبارك عبداهلل املزين  ٭
دالل مطلق شجاع العجمي  ٭

س����لطان  عب����داهلل   ٭رابع����ة 
العتيبي

رمي بدر مرزوق العازمي  ٭
رمي سليمان حسني احلليل  ٭

زينب ابراهيم محمد العنزي  ٭
زينة راشد أحمد الرمح  ٭

سارة بدر محمد اجلاراهلل  ٭
سارة شديد ناصر فريج  ٭

سارة عيد سعد الدوسري  ٭
سارة محمد حسني العجمي  ٭
سارة محمد عكاش العنزي  ٭

سارة مليح عبدالرحمن العازمي  ٭
سبيكة محمد عيسى الرجيب  ٭

سماح داود سليمان املسلم  ٭
سها يوسف صنكور  ٭

شريفة بدر خالد املفرج  ٭
شريفة علي عيسى اجلبر  ٭

شعيع راشد عبداهلل املطيري  ٭
عبداله���ادي  عب���داهلل  ش���وق   ٭

الهاجري
شيخة سهيل عبدالعزيز الصباح  ٭

شيخة مجبل شوميي سالم  ٭
شيماء عباس عبداهلل محمد  ٭

شيماء مؤيد عبدالرحمن املشري  ٭
طيبة ابراهيم عبداهلل احلبيتر  ٭

طيبة سالم جنم النجم  ٭
طيبة علي ابراهيم االحمد  ٭

عائشة عيد سلطان السهلي  ٭
عذاري عبدالرحمن علي العتيبي  ٭

عذاري معيض صغير خزمي  ٭
عفاف عبيد مترج الرشيدي  ٭

عفته صالح عكاش الغضوري  ٭
عمشة مطلق سيف املطيري  ٭

عهود عزيز فهد املطيري  ٭
عبي����د  محس����ن   ٭عواط����ف 

الرشيدي
غدير عبداهلل عبداحملسن حمود  ٭

غدير علي شنيفي املاجدي  ٭
غزوى فاخر علوش املقاطي  ٭
فاطمة تركي معدي العتيبي  ٭

فاطمة حمزة عباس حيدر  ٭
عبدالعزي���ز  س���عود  فاطم���ة   ٭

الدويسان
فاطمة عبدالرضا حسني مراد  ٭

فاطمة عبداهلل حيدر العبيدلي  ٭
فاطمة عبدالوه���اب عبداللطيف   ٭

الرويح
فجر صالح ابراهيم جحيل  ٭

فريحة ناصر مطلق السعيدي  ٭
فهيدة مسير شعالن  ٭

في سليمان على الضاحي  ٭
في مضحي سعود الرشيدي  ٭
كرمية علي بشارة التميمي  ٭

لبيبة محمد اجلربه  ٭
لطيفة جاسم محمد العنزي  ٭

ملياء فيصل  عبدالعزيز الزامل  ٭
لولوة وليد عبيد سعيد  ٭

مرمي مبارك عبداهلل الفوزان  ٭
 ٭مرمي ناصر مسفر العدواني

 ٭مشاعل عوض مزيد املطيري
 ٭مشايخ جابر ناصر الصباح

مليجة متعب مطلق الهدبة  ٭
منال سعد غامن الغامن  ٭

منال طارق محمود العسعوسي  ٭
منى خليفة سلمى املطيري  ٭

منى علي محمد سعيد البلوشي  ٭
منيرة جاسم محمد الريش  ٭
مها حسني عبداهلل املطيري  ٭

مها فهيد حويد الديحاني  ٭
مها مطلق مبرد العميري  ٭
موزة فالح فهد العازمي  ٭

صن���ت  عب���داهلل  موض���ي   ٭
الرشيدي

موضي ماجد فاروق الغريب  ٭
مي علي سعد السعيد  ٭

نارميان نائل بنيامني غريب  ٭
جناة ياسني عباس موسى  ٭

نشمية مبارك عبيد البذالي  ٭
نوال دخيل اهلل راجي الراجحي  ٭

نورة جاسم عبداحلميد حسن  ٭
نورة فيصل عبدالعزيز الشرف  ٭

نورة ماجد بجاد املطيري  ٭
نورة محمد سلمان الدوسري  ٭

نورية سهيل عبدالعزيز الصباح  ٭
نوفة عواد صحن عساف  ٭

نوير جدعان ناصر العازمي  ٭
نوير حمدان رجا عوض  ٭

نوير عوض عايض املطيري  ٭
هبة سلطان ماجد احلملي  ٭
هدى شديد عيد العازمي  ٭

فرج ناصر
استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري 
املهنئني بعيد الفطر السعيد من القياديني 
والعاملني في الوزارة وجمعا غفيرا من 
املواطن���ني وذلك منذ الس���اعات األولى 
من صباح امس وف���ي وقت متأخر من 

الظهيرة.
وقال وزير املواصالت د.محمد البصيري 
انه سعيد بأن يلتقي هذا اجلمع الغفير 
من العاملني بالوزارة، مشيرا الى ان هذه 
مناسبة عزيزة علينا ومتمنيا ان تعود 
هذه املناسبة باليمن واخلير والبركات 
على القيادة السياس���ية وعلى الشعب 
الكويت���ي الكرمي وان تدوم االفراح على 
كويتنا احلبيبة وان يحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

برعاية إكسون موبيل وكويت إنرجي وشركائهم

مسابقة معرض الكويت العلمي الثانية 
تنطلق اليوم تحت عنوان »نعم أستطيع«

شروط المسابقة

الشركات الراعية

من ش���روط االشتراك في املس���ابقة ان يتراوح عمر 
الطالب بني 14 و18 عاما وان يكون مس���جال في ثانوية 
في الكويت ويتابع دراسته فيها وان ميأل الطلب اخلاص 
مبس���ابقة معرض الكويت العلمي واملتوافر على املوقع 
االلكتروني املخصص للمسابقة org.www.dabest100 او 

في جناح املعرض داخل مجمع املارينا.

الراعيتان من الفئة البالتينية كل من مؤسسة البترول 
الكويتية والشركة الكويتية املتحدة الدارة املرافق والراعية 
من الفئة الذهبية شركة سينسكيب والراعي الفندقي فندق 
املارينا والش���ريكات كل من شركة شلمبرجر للخدمات 

النفطية وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

مراحل المسابقة

الجوائز

� املرحلة االولى: تس���جيل الطالب حتى 25 نوفمبر 
املقبل ثم االعالن عن افضل 100 مش���روع خالل ش���هر 

ديسمبر من العام احلالي.
� املرحلة الثانية: س���يخوض الط���الب ال� 100 غمار 
املسابقة مبساعدة فريق معرض الكويت العلمي املختص 
واملكون من متطوعني من الشركات واملعلمني خالل ورشات 
عمل تنظم في فندق املارينا لتوجيههم في عملية تطوير 

واجناز املشروع.
� تنتهي املسابقة هذا العام في احلفل اخلتامي يوم 6 
مارس 2010، حيث سيتم االعالن عن الفائزين العشرة 

االوائل وافضل 3 مشاريع.

اجلائزة الكبرى التي سيحصل عليها الفائز باملرتبة 
االولى والتي تقدمها جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
هي عبارة عن منحة دراسية مخفضة لشهادة البكالوريوس 
في التخصص الذي يختاره الطالب في اجلامعة، جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا هي اول واكبر اجلامعات 
اخلاصة في الكويت وهي حاصلة على االعتماد االكادميي 
واملؤسسي من مجلس اجلامعات اخلاصة، كما انها اجلامعة 
الوحيدة في الكويت التي تتيح لطلبتها التسجيل املزدوج 
مع احدى افضل اجلامعات االميركية واكبرها وهي جامعة 

ميزوري � سانت لويس.
من ناحيتها، تقدم شركة شلمبرجر للخدمات النفطية 
للفائزين باملركز ين االول والثاني في املس���ابقة فرص 
التدريب لديها لتحفيزهم وجتربة املهنة على الواقع، كما 
انها ستدخل مدرسة الفائز باملرتبة االولى الى برنامجها 
اخلاص SEED، وهو برنامج تعليمي غير نفعي خاص 
بش���لمبرجر، يهدف الى رفع املس���توى الثقافي باملواد 
العلمية في املؤسس���ات التعليمية امللتحقة بالبرنامج، 
اضافة الى ذلك تقدم شركة شلمبرجر ايضا لهذه املدرسة 
مختبرا مزودا باالجهزة اآللية وموصال مبركز علمي عبر 
االنترنت يوفر جميع املعلومات ويعود الش���باب على 

اتباع مهن معينة في املجاالت العلمية.

رندى مرعي
تنطلق اليوم »االثنني« مسابقة معرض الكويت العلمي 
الثانية حتت عنوان »نعم استطيع« وبرعاية وزير النفط 
ووزير االعالم ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ احمد العبداهلل، وتخصص املرحلة 
االولى في املسابقة لزيارة املدارس احلكومية واخلاصة 
وتسجيل مشاريع الطالب حتى 22 نوفمبر حيث يقدم 
الطلبة مشاريعهم املتميزة واملبتكرة خلوض املسابقة في 

شهر مارس املقبل في مادتي العلوم والرياضيات.
وخالل مؤمتر صحافي لالعالن عن انطالق املسابقة 
بحضور ومشاركة ممثلي الشركات الراعية للمعرض 
قالت املدير التنفيذي للمسابقة اسيل التركيت ان تنظيم 
املعرض للسنة الثانية على التوالي جاء نتيجة النجاح 
الذي شهدته املسابقة العام املاضي، مشيرة الى ان اجواء 
املسابقة التنافسية تشجع الطالب على حتدي انفسهم 
والتعبير عن مخيلتهم، اضافة الى ان الدعم الذي تقدمه 
الشركات الراعية واملدارس احلكومية واخلاصة للمسابقة 

دافع للطالب ليفوقوا امكانياتهم ويبرزوا مواهبهم.
ثم حتدث رئيس ش����ركة اكس����ون موبيل الكويت 
احملدودة لالستكشاف واالنتاج د.جون هوهوليك فقال: 
الكويت محظوظة بأبنائها املوهوبني، هذا ما ملسه من 
خالل معرض الكويت العلم����ي االول االمر الذي دفع 
بالش����ركة الى رعاية املعرض الثاني بهدف تشجيع 
الطالب لالهتمام مب����واد الرياضيات والعلوم واتخاذ 

طريق مهني من ضمنها.
وتابع هوهوليك ان الطالب قدموا العام املاضي في 
مش����اريعهم حلوال لقضايا حياتنا اليومية كاملتعلقة 
بالطاق����ة واملاء والغذء وتأثيرات محيطنا على ادائنا، 
وقد اثبتوا بذل����ك ان كل ما يحتاجون اليه هو القليل 

من التوجيه ليعبروا عن مخيلتهم.
بعدها جاءت كلمة مدير شؤون الشركة في شركة 
كويت انرجي رياض الش����رف قال فيها ان جناح اي 
شركة يكمن في تنميتها وتشجيعها للموارد البشرية 
والتطور الذي تسعى اليه، وان ما تكتسبه املؤسسة 
من كفاءات واحترافية في العمل يعتمد على الدراسة 
والتدريب والتواصل مع احدث التكنولوجيا في املجاالت 
املتخصصة. واعتبر الشرف في كلمته ان معرض الكويت 
العلمي هو نقطة البداية للشباب لتطوير امكانياتهم 

وحتقيق احالمهم على مستوى عاملي.
وأعرب عن فخر كويت انرجي بكونها احد مؤسسي 
املسابقة. وتوجه الشرف بالدعوة الى القطاع اخلاص 
لدعم الكوادر الش����بابية، مش����يرا الى دوره في دعم 
وتنمية املجتمع، خاصة الطلبة، معتبرا انها مسؤولية 

اجتماعية.
من جهته، أوضح مدير العالقات العامة في مؤسسة 
البترول الكويتية علي مراد ان املؤسسة تؤمن بأهمية 

تطور وتنمية املجتمع من خالل ممارسة دورها البناء 
جتاه املجتمع املتمثل في التواصل املستمر والدؤوب 
مع مؤسسات املجتمع املدني. وقال ان املؤسسة تضع 
املسؤولية االجتماعية على رأس اهتماماتها لتكون أحد 

اهم البنود في استراتيجية املؤسسة اجلديدة.
واكد مراد ان دعم كل االنشطة التي تعمل على تنمية 
الشباب هي االس����تثمار احلقيقي للكويت ومسابقة 
معرض الكويت العلمي تخطو في هذا االجتاه وحتفز 
الشباب على اجلد واالجتهاد في العلوم والرياضيات 

إللهامهم ليصبحوا روادا في هذه املجاالت.
ب����دوره، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للش����ركة 
الكويتية املتحدة إلدارة املرافق احمد الكندري ان مشاركة 
القطاع اخلاص في دعم الطلبة لتأمني مستقبلهم يجب 
ان يكون من اولويات املؤسسات والشركات، وان يقدموا 
الدعم لهؤالء الطلبة منذ الدراسة، وذلك من خالل اخذ 
املبادرة في مساندتهم، وذلك لتقييم النتائج املرتقبة 

خلدمة املجتمع بشكل عام واالفراد بشكل خاص.
وقال ان الشركة ارتأت حاجة املجتمع الى بناء اساس 
علمي صلب للتمكن من منافسة الدول االخرى علميا، 
لذلك كانت مس����اندة املبادرات واملسابقات التي ترفع 

املستوى العلمي في بالدنا أمرا ضروريا.
وشدد الكندري على ثقة الشركة بشباب اليوم ومبا 

سيقدمونه خالل املعرض.
واكد نائب رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
GUST د.فهد الزميع ان اجلامعة حرصت منذ تأسيسها 
عام 2002 على دعم وتشجيع الطلبة والطالبات لتحقيق 
اهدافهم العلمية واملهنية من خالل سعي اجلامعة الدؤوب 
لصقل املواهب وتنمية الكفاءات العلمية ليصبح الطالب 

من قادة املستقبل.
وتابع الزميع: انه انطالقا من تأثر الطالب ببيئته 
وسعيا لتحقيق دورها في خدمة املجتمع، فقد ارتأت 
اجلامعة أن تنمي روح التحدي واالرادة داخل الطالب 
من خالل مشاركته في النشاطات التي تطرحها مسابقة 

معرض الكويت العلمي.
وختم املؤمتر بكلمة مدير عام ش����ركة سلمبرجر 
للخدمات النفطية معن املرزوقي الذي حتدث عن برنامج 
س����لمبرجر اخلاص SEED الذي يشارك شغف تعلم 
العلوم مع الطالب وميكنهم من املعرفة والتكنولوجيا 
االساسية ليخطوا خطوة املعرفة ويستخدموها لتحدي 

املستقبل.
وقال ان مسؤولية البرنامج تعتمد على التواصل 
مع اكبر عدد ممكن من الشباب وتخطي احلدود لتقدمي 
ه����ذه املعرفة لهم. لذلك جاءت املش����اركة مع معرض 
الكويت العلمي للتواصل مع شباب الكويت والهامهم 
وتشجيعهم للحاق بأحالمهم ومتابعة املواهب النامية 

عن كثب لضمها للبرامج التدريبية.
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