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يسرى العمر

الشيخة مي اخلليفةماضي اخلميس

أكد أن الملتقى كان هدفه التنسيق بين القادة

الخميس: توصيات ملتقى قادة اإلعالم 
تهدف إلحداث نقلة نوعية لإلعالم العربي

اعرب االمني العام للملتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلميس عن سعادته بخروج الدورة االولى من اعمال 
ملتقى قادة االعالم االول الذي عقد في البحرين مبا كان 
يتوقع لها من جناح سواء على املستوى التنظيمي او 
على مستوى املناقشات واخلروج بتوصيات تتواءم 
مع التطلعات نحو احداث نقلة نوعية لالعالم العربي 
يستطيع من خاللها ان يساهم وبقوة في تنمية العالم 
العربي. وقال اخلميس ان ه����ذا اللقاء هو االول من 
نوعه الذي ضم هذه الكوكبة من الشخصيات االعالمية 
العربية مبختلف توجهاتها واطيافها يجتمعون من 
خالل هذه التظاهرة االعالمية الفريدة والتي كان هدفها 
االساسي توطيد العالقات التي جتمع االعالميني العرب، 
خاصة ونحن في فترة من عمر عاملنا العربي جتعلنا 
نحرص على ان يكون هن����اك انصهار وتناغم وثقة 
متبادلة بني مؤسسات املجتمع العربي كله، السيما 
االع����الم الن االعالم ميلك م����ن االدوات ما متكنه من 
التأثير في احمليط الداخلي واخلارجي تأثيرا يعود على 

عاملنا العربي باملزيد من االرتباط بقضايانا الداخلية 
واخلارجية. واضاف ان امللتقى كذلك كان هدفه التنسيق 
بني قادة االعالم العربي بهدف االبتعاد عن كل ما من 
ش����أنه تعكير صفو العالقات بني وسائل االعالم الن 
ذلك ينعكس س����لبا على مجتمعاتنا وطموحاتها في 
التقدم، كذلك تبادل اخلبرات االعالمية العربية وفتح 
ابواب االستفادة من هذه اخلبرات للكوادر الشبابية 
العاملة في املجال االعالمي والتي نعول عليها ونراهن 

على امكانياتها وما ميكن ان تقدمه.
وقد شهد جدول اعمال الدورة االولى من امللتقى 
انعقاد جلسات نقاشية، ابدى من خاللها كل املشاركني 
وجهات نظر تتعلق بالقضايا املطروحة على جدول 
االعمال، وذلك من اجل افساح املجال اما النخبة القيادية 
للمؤسسة االعالمية العربية على ان يلتقون ويناقشون 
من خالل جلس����ات امللتقى للوقوف على ابرز مالمح 
املش����هد االعالمي العربي، وماله وما عليه من خالل 

وجهة نظر مهنية اكادميية احترافية.

العمر: استكمال االستعدادات الستقبال أطفال الرياض
أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر استكمال جميع االستعدادات 
الستقبال طلبة رياض االطفال الذين ينتظمون 
في دوامهم صباح اليوم )األحد( بعد فترة 
التأجيل التي أقرت ملواجهة عوارض مرض 
انفلونزا اخلنازير مبينة ان االدارات املدرسية 
في مرحلة الرياض أعدت برامج وانش���طة 
تربوية الستقبال االطفال ضمن اطار يهدف 
الى تهيئة افضل االجواء الدراسية لضمان 
انط���الق العام الدراس���ي اخلاص مبرحلة 

الرياض.
واضافت العمر في تصريح صحافي ان 
املنطقة حرص���ت خالل فترة التأجيل على 

استمرار تأكيد الدور التربوي للمعلمات في 
هذه املرحل���ة من خالل عقد دروس ريادية 
وأنشطة تربوية وإقامة عدد من املسابقات 
بني مدارس الرياض حرصا على اس���تثمار 
هذا الوقت مبا يعود بالنفع على االستعداد 
وش���غل وقت املعلمات لتحصيل املزيد من 
االبداع في االستعداد اللتحاق االطفال موضحة 
ان املنطقة اطمأنت كذلك الس���تكمال جميع 
االستعداد فيما يخص العيادات الطبية في 
مرحلة الرياض وتزويدها بجميع املعقمات 
واملطهرات الالزمة لضمان الوقاية الصحية 

لالطفال.
وبينت العمر ان مرحلة الرياض تعد من 

املراحل التربوية املهمة والتي ال تقل أهمية عن 
باقي املراحل التعليمية ويكتسب من خاللها 
املتعلم العديد من املهارات التربوية الهادفة 
والتي تنمي شخصيته وينمو الطفل النمو 
التربوي السليم من خالل مهارات متعددة 
وأنشطة متنوعة ويتم تهيئة الطفل الستقبال 
أدوار التعلم على أس���س صاحلة وفي جو 
تربوي، مبينة ان االستعداد متت على قدم 
وساق لضمان أفضل السبل حلسن انطالق 
الرياض  الدراس���ي اخلاص مبرحلة  العام 
مشيدة بجميع اجلهود التي بذلت من قبل 
االدارات املدرسية لتوفير االجواء الدراسية 

اجلاذبة ألطفال الرياض.

أسيل التركيت خالل لقائها بلجنة املسابقة

الطالب المؤهلون يخوضون المرحلة التالية للفوز بالجائزة الكبرى

مسابقة معرض الكويت العلمي أعلنت أفضل 100 مشروع
اعلنت مسابقة معرض الكويت 
العلمي اكبر مسابقة علمية تنظم 
في الكويت حت���ت رعاية وزير 
النف���ط ووزير االع���الم ووزير 
البترول  ادارة مؤسسة  مجلس 
الكويتية، الشيخ احمد العبداهلل، 
والتي تضم اكثر من 150 مدرسة، 
عن اس���ماء الطالب الفضل 100 
مش���روع والذين سيخوضون 
املرحلة التالية من املسابقة وهي 

مرحلة التجارب العلمية.
وقام فريق احلكام ملس���ابقة 
معرض الكويت العلمي واملكون 
من احملترفني في املجاالت العلمية 
باختيار افضل 100 مشروع والتي 
تؤهل طالب هذه املشاريع خلوض 
املرحلة التالية الى النهائيات التي 
تق���ام من 4 مارس 2010 حتى 6 
مارس 2010، الطالب الذين تأهلوا 
هم »االس���ماء حس���ب ترتيب 

القبول«:
نورة محمد اجلابلي، اميان 
محمد دويدار، سليم بدر بوعباس، 
أكشي بولي، سوميش داجا وأحمد 
ارباب، دميا طالل الصباح، عبداهلل 
امل���رزوق، عبدالعزيز  عدن���ان 
الرشود وروان الشمالي، نزهة 
بدر الفرج، حمزة جميل احمد، 
ندى الشهابي، آمنة هشام ترخان، 
محمد رفيق أبوروس، أنانيون 
باججي، داليا رشدي عطية راشد، 
علي صالح اخلالدي، رمي صالح 
اخلالدي وعذاري سعد املطيري، 
الدين  افتخار خان، عالء  قاسم 
الشلبي، س���لمى مجدي خليل، 
رهف االبراهيم وإملا حسن، عبير 
عبداحلق خان، برفش باتل ونويل 
جونسون فاالفانات، حمد رياض 
العودة  السبيعي، ش���هد وليد 
البابطني،  وعائشة عبداحملسن 
محمد طريف عطار، محمد طريف 
عطار ونادر ممدوح املنصوري، 
رائد جم���ال عبدو، نور محمود 
الش���ارخ ودانة مرزوق سعيد، 
عالية فالح املطيري، أمينة علي 
القبندي، لطيفة النفيسي، فرح 
الياقوت، جواهر محمد  فيصل 
بوشهري، قتيبة الشلبي، زينة 
ع���ودة عبداهلل فرح���ان، علي 
هاني االشكناني، ناصر صادق 
االشكناني، شوق محمد الدريعي، 
اسماء عبداهلل االحمد وسبيكة 

عبدالرحمن الوزان، دانا صالح 
الدين ع���وض، عائش���ة خالد 
الديول���ي، جميلة علي النكاس 
وموضي باسل الكحيل، عبدالعزيز 
عدنان الشلفان وفهد بورسلي، 
عبدالعزيز فؤاد الربيعان، ديف 
أجروال، يوسف األيوبي، شون 
شلدون، هادي اجلزوف وسمارث 
بوري، منيرة احلسينان ومنيرة 
الدوس���ري، محمود السليمان، 
عائشة اجلاسم، سلمى طارق، 
علياء العنزي، فاطمة احلسينان 
الش���امي، عب���داهلل  ومني���رة 
العل���ي وعبدالعزيز الش���هاب، 
راهول راج���و واميانويل رميا، 
العلي  فيصل الصفران، جاسم 
وعبدالعزيز احلرز، عكاش علي، 
طارق ابوزينة وأرمان كواليكار، 
فاطمة الزهراء ودانيا عبدالصمد، 
عذبي الشمري وليث النشواتي، 
امان كوشل، فالح السالم، محمد 
الهارون، سارة اللميع، ساجنك 
روي، هارز جونسون وألبرت 
البهنس���اوي،  بوربرلي، محمد 
عمر ط���ارق ومحمد خزار، قمر 
الش���قفة، وآالء األس���عد، نور 
السيد، س���ناء س���ماوي، نور 
قاسم وس���ارة س���اير، لطيفة 
الشايع، مرمي وقار، سباستيان 
واكر، عادل جونسون ودانيال 
حكيم، عبدالرحمن املال وعبداهلل 
الهاجري، سبيكة العصفور، فرح 

الراشد، مدينا كرنيك ووضحة 
السبيتي، فاطمة الكندري، أحمد 
عادل علي، اميان ناجي كريدي 
وفريال سعد العنزي، أرجون هادا 
وتوقير شهيد، دانة علي اخلياط، 
ياسمني عبدالنور، شذه توقق 
وليلى سفسار، مرمي عبداملجيد، 
اسراء الكندري ودميا الشايجي، 
سارة مروان جربوع، انكيتا هاندا، 
فينا هاش وايشيتا هاندا، أميرة 
بستكي، نورة علي املتروك، نور 
الشارخ، براتيك كابرا وايشاس 
جولي، ش���وفيك دي، حس���ني 
دش���تي، عبدالعزيز املطيري، 
خالد املزن وعبداهلل املطيري، 
سيف عبداهلل علم ومحمد باست، 
دانة احمد الدخيل، منيرة املتب، 
لطيفة احلوطي وزهراء الناصر، 
داريو جلفسكي وديفيد هبيرل، 
مناير جاسم العرادة، أروى بن 
محمد، سلمان املطيري، محمد 
صالح الدوري، محمد عباس، رائد 
زين ونوزل جنيب، راشد املري، 
حمد العجم���ي وعلي العجمي، 
محم���د علي عب���داهلل، براناف 
رافي كومار، رمي خليل العطار 

وابراهيم العطار.
التنفيذية  وقال���ت املدي���رة 
ملسابقة معرض الكويت العلمي، 
التركيت: »منذ انطالق  أس���يل 
مسابقة معرض الكويت العلمي 
في س���بتمبر املاض���ي، وصلنا 

أكثر من 200 مش���روع مقترح 
مميز ملعرض العلوم من طالب 
الثانوية في الكويت، وقد شهدنا 
أيضا دعما كبي���را من املعلمني 
واألهال���ي لطالبه���م وأوالدهم، 
أكثر  التالية س���تكون  املرحلة 
حماسا وأكثر تنافسية وسيحصل 
الطالب خاللها على دعمنا الكامل 
والتوجيه الالزم من قبل فريق 
مع���رض الكوي���ت العلمي لكي 

يطوروا أفكارهم الواعدة«.
وس���تبدأ مرحل���ة التجارب 
العلمية بورشة عمل تعليمية تقام 
يوم األربعاء 9 اجلاري لتوجيه 
الطالب في بناء خطة مشروعهم 
العلمي والتي عليهم تقدميها يوم 
13 اجلاري للمعلم أو اخلبير الذي 
مت تعيينه ملتابعة جتارب الطالب 
وتطوير مشروعه العلمي. وقد مت 
تخصيص ملعرض الكويت العلمي 
مبلغا ماليا لكل طالب وقدره 100 
دين���ار لتغطية تكاليف تطوير 
املش���روع وينبغي على الطالب 
الدفع  اللجنة بإيصاالت  تزويد 
املوقعة من قبل املعلم أو اخلبير 
املوجه لتسلم مبلغ التعويض.

كما ستقام ورشتا عمل تعليمية 
أيام 17 و18 فبراير 2010 ملساعدة 
وتوجيه الطالب في اتباع جميع 
الشروط املطلوبة لكتابة املذكرة 
والتقرير العلمي. وسيكون فريق 
معرض الكويت العلمي متواجدا 

لدى جناح املعرض داخل مجمع 
املارينا من السبت الى اخلميس 
من الساعة اخلامسة عصرا الى 
الساعة الثامنة مساء للرد على 

اسئلة الطالب كافة.
وخالل النهائيات التي ستقام 
أيام 4 و5 مارس 2010 في فندق 
املارينا، ستعرض جميع املشاريع 
النهائي���ة ليقوم فريق التحكيم 
بتقييمها، ومن ثم سيتم االعالن 
عن الفائزين في حفل سيقام يوم 
6 مارس 2010 في قاعة س���لوى 
صب���اح األحمد الصباح برعاية 
الش���يخ أحمد العبداهلل األحمد 

الصباح.
وس���يحصل جمي���ع طالب 
املشاريع املؤهلة ملرحلة التجارب 
العلمية عل���ى جوائز قيمة. أما 
اجلائزة الكبرى التي سيحصل 
عليها الفائز باملرتبة األولى فهي 
عبارة عن منحة دراسية منخفضة 
التكاليف لشهادة البكالوريوس 
ف���ي التخصص ال���ذي يختاره 
الطالب والت���ي تقدمها جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
GUST باالضافة الى كأس املرتبة 
األولى وجائزة نقدية بقيمة 750 
دين���ارا وش���هادتني تقديريتني 
للمش���اركة واملرتبة وقس���ائم 
شرائية بقيمة 100 دينار وفرصة 
التدريب في ش���ركة شلمبرجر 

للخدمات النفطية.

الصقعبي: الكويت سباقة في مجال العمل التطوعي
مركز العمل التطوعي احتفل باليوم العالمي للتطوع

رندى مرعي
أكد مساعد رئيس العمل التطوعي لشؤون الفرق 
التطوعية طارق الصقعبي ان معيار رقي األمم وتقدمها 
يقاس بحجم العمل التطوعي فيها، وان الكويت سباقة 

في العمل التطوعي.
كالم الصقعب����ي جاء خالل افتتاح معرض الفرق 
التطوعية العاملة حتت مظلة مركز العمل التطوعي 
في إطار االحتفال باليوم العاملي للتطوع، حيث قال 
انها املرة األولى التي يتم فيها جتميع الفرق التطوعية 
في مكان واحد لتبادل اخلبرات واألفكار فيما بينها.

وحتدث الصقعبي عن الفكرة الكويتية لرئيسة 
مركز العمل التطوعي الش����يخة امثال االحمد والتي 
كانت نواة لقرار األمم املتحدة اخلاص بتجرمي ومنع 
استخدام البيئة في احلروب واعتبار من يتحدى او 

يستغل البيئة في احلرب »مجرم حرب«.
وتابع الصقعبي ان ابرز األنشطة التي قام بها املركز 

منذ تأسيسه حتمل العديد من اإلجنازات واإلسهامات 
الكبيرة التي تصب في الصالح العام ومنها ما قام به 
فريق سنيار في مكافحة ظاهرة نفوق األسماك عام 
1999 وما يقوم به فريق اخلدمات منذ ش����هر يونيو، 
حيث هناك مشروع سقاية العامل وما يقوم به فريق 

مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري.
وتابع ان كل الفرق التطوعية في املركز لها اجنازاتها 
وإسهاماتها، حيث هناك 14 فريقا في مجاالت مختلفة 

لكل إسهاماته في مجال عمله.
وقال ان هدف العمل التطوعي غرس االنتماء لهذا 
الوطن واملساهمة في وضع لبناته، األمر الذي يحتاج 
الى التكاتف والتعاضد وحب  العمل التطوعي الذي 
جبل عليه املس����لم. واكد ان ع����دد الفرق التطوعية 
العاملة حتت مظلة مركز العمل التطوعي في تزايد 
مستمر، حيث كانت منذ إنشاء املركز 3 فرق لتصبح 

اليوم مبا هي عليه 14 فريقا و500 متطوع.

)كرم دياب(جناح مركز العمل التطوعي

م.هناي التقيد.ناجي املطيري

التقي حصلت على شهادة االعتماد المهني
إلدارة الطاقة من الواليات المتحدة

دارين العلي
اعلن مدير عام معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
عن حصول م.هناي التقي � مشارك 
ابحاث اول بدائرة تقنيات البناء 
البيئة  التابع���ة الدارة  والطاقة 
والتنمي���ة احلضري���ة في معهد 
العلمية على  الكويت لالبح���اث 
شهادة االعتماد املهني الدارة الطاقة 
من اجلمعية االميركية ملهندسي 
الطاقة بالواليات املتحدة االميركية، 
موضحا ان ه���ذا االجناز يعكس 
التميز املهني لباحثي املعهد، كما 
انه يحسب اجنازا مهما في مسيرة 
دائ���رة البناء والطاق���ة العلمية 
تنعكس ايجابا على اسهاماتها في 
مجال عملها في املعهد، خصوصا 
وهي تعمل في مجال تدقيق الطاقة 
على املباني، وشاركت في ابحاث 
عدة متعلقة مبجال احلفاظ على 
الطاقة وطرق ادارتها مع تطوير 
وتصميم اجهزة تبريد ذات كفاءة 
عالية، ولها العديد من املشاركات 
في العديد من املؤمترات العلمية 
ولها ع���دد من التقارير واالوراق 

العلمية.
واكد د.املطيري اهمية اهتمام 
املتخصصني في املعهد باحلصول 

عل���ى ش���هادات اعتم���اد عاملية 
في مج���ال الطاقة ورف���ع كفاءة 
االستهالك، مما ساهم في توفير 
خبرات معتمدة باملعهد في مجال 
ادارة الطاقة واالنارة ذات الكفاءة 
العالية. وان حصول م.هناي التقي 
على هذه الش���هادة ميثل اضافة 

مهمة للمعهد.
الش���هادة  وحول اهمية هذه 
والفوائ���د التي تعود على املعهد 
من انتس���ابه لعضوية اجلمعية 
االميركية، قال د.املطيري: للمعهد 
توجهات أساسية ضمن خططه 
وبرامجه تدف���ع بتعزيز وجوده 

في احملافل العاملية وبتأس���يس 
ش���راكات فعالة وعالقات تعاون 
العاملية  بينه وبني املؤسس���ات 
ومنها جمعية مهندس���ي الطاقة 
بالواليات املتحدة االميركية التي 
يحقق املعهد من خالل انتسابه لها 
عدة اهداف تتعلق باملساهمة في 
تعزيز احلفاظ على الطاقة على 
العاملي، وكذلك ضمان  املستوى 
تزويد املعهد بصفة دورية باملجالت 
والدوريات التي تصدرها اجلمعية 
والتي تضم دراسات متخصصة 
في احلفاظ على الطاقة والتخطيط 

االستراتيجي للطاقة والبيئة.

غالب الشمري قدّم شرحاً تفصيلياً لجسر الستيل المعلق وطريقة الدفان لتثبيت األرض

»األشغال« نظمت رحلة ميدانية ألساتذة وطلبة »الهندسة« 
لالطالع على مستجدات مشروع تطوير جزيرة بوبيان

دانيا شومان
قامت وزارة األش����غال العامة 
أمس بتنظيم رحلة ميدانية لعدد 
من أس����اتذة ومهندس����ي وطلبة 
التابعة  الهندسة والبترول  كلية 
جلامعة الكويت لالطالع على آخر 
مستجدات مشروع تطوير جزيرة 
بوبيان الذي تشرف عليه الوزارة، 
وقام بصحبة الزائرين املشرف على 
املشروع م.غالب الشمري الذي قدم 
شرحا تفصيليا خالل جولة ميدانية 
شملت كال من جسر الستيل املعلق 
املعد لنقل املواد من بر الصبية إلى 
جزيرة بوبيان وشرح طريق الدفان 
املس����تخدمة لتثبيت األرض من 
أجل إقامة مبان عليها مستعرضا 
أهمية املش����روع ومقدما شرحا 
مفصال حول األهمية االقتصادية 
واالستراتيجية للمشروع، موضحا 
ان وزارة االشغال العامة ستعمل 
على دراس����ة وتقييم كل مراحل 
املشروع ملعرفة مدى احلاجة الى 
استمرار زيادة عدد املراسي التي 
سيتم انشاؤها في امليناء كاشفا عن 
ازالة الوزارة لعدد 14 شاليها متر 
في وسط الطريق لتنفيذ املشروع 
بالتعاون مع وزارة املالية. وقال 
الشمري ان وزارة املواصالت طلبت 
ان يكون القطار املستخدم يعمل 
بنظام الديزل متاشيا مع املواصفات 

الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر ووكيل الوزارة م.عبدالعزيز 
الكليب للعاملني في املشروع من 
خ����الل متابعته����م احلثيثة ألدق 
التفاصيل في املشروع. وذكر انه 
س����يتم تنفيذ املشروع على أربع 
مراحل، حيث تبدأ عملية التشغيل 
بعد تنفيذ املرحلة األولى مباشرة 
مع استمرار تنفيذ املراحل التالية 
التشغيل، فاملرحلة األولى  أثناء 
الطرق وامليناء  تتمثل في اجناز 
بسعة 9 مراس وتعميق احلوض 
والقن����اة املالحية، وقس����مت إلى 
ثالث����ة أج����زاء، األول وهو الذي 
نعمل عليه اآلن ينص على إنشاء 
البنية التحتية ويتضمن مس����ح 
املوقع وفحص����ه وأعمال فحص 
التربة وأعم����ال القياس اخلاصة 
باملش����روع وطريق����ا مزدوج����ا 
باجتاهني، كل اجتاه يحوي ثالث 
حارات م����رور يربط هذا الطريق 
امليناء البحري باألرض الرئيسية 
)مدينة الصبية( واألعمال الترابية 
)السواتر واألرصفة( خلط سكة 
حديد مواز للطري����ق من اجلهة 
الشمالية، وأيضا جسر للطريق 
وجسر للسكة احلديدية في خور 
الصبية، يربطان اجلزيرة مبدينة 
الصبية، أما اجلزء الثاني فمازال 

في جلنة املناقصات املركزية.

اخلاصة الت����ي مت االتفاق عليها 
مع بع����ض الدول اخلليجية التي 
ستكون مرتبطة بشبكة القطارات 
املتجهة شماال. واعلن الشمري عن 
انتهاء الوزارة م����ن اعداد جميع 
التصامي����م االبتدائي����ة اخلاصة 
باملشروع بعد زيادة عدد املراسي 
من 24 مرس����ى الى 60، الفتا الى 
ان املرحلة األولى والتي تتضمن 
إنشاء ثالثة جسور وبعض األعمال 
املصاحبة له����ا بقيمة 118 مليون 
دينار. وأوضح ان الوزارة خصصت 
مبلغ 45 مليون دينار إلنشاء سكة 

حديد للقطارات وعش����رة ماليني 
دينار جلسر السيارات ومبلغ 19 
مليون دينار ألعمال التصاميم و35 
مليونا ألعمال إنشاء واجناز الطرق 
باإلضافة ال����ى 8 ماليني لألعمال 
األخرى. واش����ار الى ان الوزارة 
انتهت من إنشاء جسر مؤقت سيتم 
استخدامه في عملية إدخال املعدات 
الى اجلزيرة، خصوصا ان اجلسر 
القدمي في اجلزيرة بعيد عن موقع 
امليناء، األمر الذي استلزم إنشاء 
هذا اجلسر بهدف تسريع عملية 
البناء واإلنشاء باإلضافة الى كون 

استخدام اجلسر القدمي يكلف مبالغ 
مالية اكبر من إنشاء جسر مؤقت. 
ولفت الشمري الى وجود بعض 
التحديات التي مازالت تواجه فريق 
العمل كوجود األلغام ومخلفات 
الغزو في اجلزيرة، مشيرا الى دور 
وزارة الدفاع الكبير في هذا اجلانب 
من خالل قيامهم بتطهير اجلزيرة 
باإلضافة الى تعاونهم املستمر في 
حال مت العثور على أي مخلفات قد 
تشكل خطرا على حياة العاملني. 
وثمن الشمري الدعم الكبير الذي 
يوليه وزير األشغال العامة ووزير 

)سعود سالم(جانب من الزيارة امليدانية لطلبة ومهندسي كلية الهندسة والبترول إلى جزيرة بوبيان


