
االثنين  15  فبراير  2010   23محليات

16 و17 الجاري لتوزيع بطاقات القرعة و18 لالحتياط و22 للقرعة

»السكنية« توّزع 208 قسائم من مشروع شمال غرب الصليبخات
سعود بدر سعود الصباح   ٭
منادي علي لهيميد الفليج   ٭
محمد جامع عمر العازمي   ٭
احمد فهد ضاوي العازمي   ٭

محمد حمود ناهض السهلي   ٭
خالد محمد ظافر القحطاني   ٭

عبداهلل سعد طينان الهاجري   ٭
محمد موسى جابر الخشم   ٭
راجح هندي رشيد الحربي   ٭
راشد عبيد سيف العازمي   ٭

عل���ي  محم���د  عبداالمي���ر   ٭
اشكناني 

عبداهلل احمد عبداهلل النوح   ٭
ثام���ر مضح���ي ثامر س���عد   ٭

السهلي
وليد خلوف غضيان العنزي   ٭

صال���ح  س���لطان  صال���ح   ٭
المجروب 

سالم محمد مرزوق العتيبي   ٭
احمد اجديع مطلق العازمي   ٭

محمد عبداهلل عماش العتيبي   ٭
عادل بريجان غنيم الحيص   ٭
مطلق محمد سالم العازمي   ٭

بدر مطلق ثاني الوهيدة   ٭
عامر عبداهلل مانع الموينع  ٭

عبدالكريم عباس غلوم كرم   ٭
احمد راشد محمد العازمي   ٭
علي هذيل مهدي العجمي  ٭

عبدالكريم عبداهلل عبدالكريم   ٭
السعيد 

محم���د عبدالحس���ين احم���د   ٭
المشاري 

مختار علي حسين الصراف   ٭
خالد محمد صالح جمعة   ٭
احمد سالم احمد الدخيل   ٭

عبداهلل صباح مشرف الفدغم   ٭
عادل عطية محمد الشويحان   ٭

بدر عياش راضي السبيعي  ٭
فريد هجرس سالم اليحيوح  ٭

ابراهي���م  عب���داهلل  محم���د   ٭
الشايجي 

يوس���ف خلي���ل ابراهيم علي   ٭
الشطي

طالل محمد صالح القطان   ٭
وائل كرم اسماعيل عباس   ٭

عبدالناص���ر محم�����د زي�����د   ٭
الصرعاوي 

محمد مسلم فهيد العجمي   ٭
مطلق علي مطلق سلطان   ٭

حي���در اس���ماعيل خضي���ر   ٭
حسين 

عب�����داهلل معي�����ض راش���د   ٭
العجمي 

عدنان سعد فريح االصابعة   ٭
محمد اسد قاسم حسن   ٭

انور محمد امان المسعودي   ٭
احمد محمد رجا الرشيدي   ٭

ذي���اب  اس���ماعيل  احم���د   ٭
عبدالكريم 

يوسف رشيد راشد العازمي   ٭
احمد صالح جمعة راشد   ٭

صالح سعد عجب العازمي   ٭
عبدالسالم سعود الحساوي   ٭
سعد عبداهلل ناصر العجمي   ٭

فهيد سعد فهيد العجمي   ٭
سالم مبارك سابج الشقير   ٭
محمد علي محمد السليمان   ٭

محمد س���الم س���اجي ناصر   ٭
الدوسري

ط���ارق عبدال���رزاق محم���د   ٭
الظاهر 

خالد عايض غزاي العتيبي   ٭
حمد صالح سبيل العازمي   ٭

عبدالكري���م محمد س���ليمان   ٭
الصقعبي 

عبداهلل سالم صويان مذخر   ٭
خالد مطلق سعيد العازمي   ٭

احمد ناصر سالم مبارك   ٭

سامي حسن عبدالوهاب ابراهيم   ٭
العوض

احمد سعد طلق الحضيري   ٭
عبداله���ادي محم���د س���عيد   ٭

البلوشي 
حامد مطلق جعيالن العازمي  ٭

سعود غنام محمد العجمي   ٭
خالد عبداهلل علي المنصور   ٭

فهاد سعد شبيب العجمي   ٭
فيصل عيد عويض العازمي   ٭

مهدي هابس مهدي القحطاني   ٭
فهد سعود زيد راكب   ٭

محمد علي صالح العازمي   ٭
مساعد حسين راشد الغريب   ٭

ش���بيب س���عدون حس���ين   ٭
الهاجري 

حمود سعود راشد العازمي   ٭
عوض مجبل عوض العازمي   ٭

محمد راشد جابر الهاجري   ٭
ف���راج  م���رزوق  عب���داهلل   ٭

الجالوي 
جابر عبداهلل مجبل العازمي   ٭

علي فالح صقر الصقر   ٭
ناصر مبارك خميس العجمي   ٭
خال���د زاي���د جري���س رباح   ٭

المطيري
س���عود عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭

المعتوق 
فهد مرزوق مهنا العازمي  ٭

 ٭ حس���ي�ن جاب����ر حس���ي�ن 
العازمي 

مطلق محمد حرفان السهلي   ٭
حمد عبدالعزيز احمد الحمد   ٭

زيد محمد عبداهلل الدليم   ٭
علي ابراهيم خلف محمد   ٭

سعود خالد حمود السميران   ٭
احمد عوض فالح الرشيدي   ٭
بدر ادليم مرزوق العازمي   ٭
احمد سليمان زيد العتيبى  ٭

ه���ادي الف���ي خل���ف هادي   ٭
العازمي 

حمد ناصر بن حمد بن محمد  ٭
عب���داهلل  محم���د  مب���ارك   ٭

بوقريص 
جمع���ان م���رزوق س���عود   ٭

العازمي 
فهد حماد حماد العجمي   ٭

وليد خالد سلطان بن عيسى  ٭
حسين سالم فالح الميع   ٭
جابر مسلم راشد سعد   ٭

سيف محمد سالم العجمي   ٭
ماجد فهاد جازع القحطاني   ٭

عبداهلل فليح هادي العازمي   ٭
مبارك حمود نمالن العازمي   ٭

س���حيم  محم���د  مس���عود   ٭
العجمي

مطلق فهد حمود الشبعان   ٭
سالم مبارك خليفة الشالش   ٭

اللواء  عل���ي ناص���ر راش���د   ٭
المري

مطلق محمد مهنا العازمي   ٭
بدر سعد منصور ريحان   ٭

يوسف عقيل خليفة عقيل   ٭
بدر سعد عبداهلل العازمي   ٭

محمد موسى فهدان العتيبي   ٭
صالح راشد حمد المري   ٭

يعقوب سيد يوسف القالف   ٭
فيصل سليمان علي الشرهان   ٭
عيس���ى عب���داهلل عيس���ى   ٭

العباسي 
عبدالعزي���ز عط���ااهلل محمد   ٭

الفريش
حمود فالح حمود العازمي  ٭
محمد راشد خلف العنزي   ٭
احمد خليفة فهيد العازمي   ٭

عل���ي عب���داهلل علي حس���ن   ٭
القطان 

عبدالعزيز سلمان المطيري   ٭

حمد العنزي
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية الس��كنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة 
الرابعة من القسائم احلكومية التي أجنزتها في »شمال غرب الصليبخات« 
والتي تشتمل على 208 قسائم للمخصص لهم حتى تاريخ 1993/5/19م، 
 وذل��ك وفق��ا للمواعيد التالي��ة: 16 و17 اجلاري توزي��ع بطاقات القرعة، 

18 اجلاري توزيع بطاقات االحتياط، 22 اجلاري إلجراء عملية القرعة.
لذا على املواطنني املخصصة لهم قس��ائم حكومي��ة في هذه املنطقة 
واملدرجة أس��ماؤهم ضمن ه��ذا اإلعالن احلضور ش��خصيا الى مبنى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة »جنوب السرة« الساعة التاسعة 
صباحا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار 
التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي، علما 

بأن من يتخلف عن تس��لم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة 
بهذا اإلعالن، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وادخال األسماء التي 
تليهم في التخصيص، ولن يدرجوا في الدفعات القادمة إال بعد بيان سبب 

التخلف عن تسلم بطاقة القرعة.
كما ندعو املخصصة لهم قس��ائم حكومية ف��ي هذه املنطقة ولم ترد 
أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في منطقة »جنوب الس��رة« )املسرح( في متام الساعة التاسعة 
صب��اح 18 اجلاري مصطحبني معهم ق��رار التخصيص والبطاقة املدنية 

للدخول ضمن االحتياط.
وأهابت املؤسسة باالخوة املواطنني الى التعاون معها والتقيد باملواعيد 

املذكورة أعاله وفيما يلي األسماء:

حيدر شهوار محمد البلوش   ٭
عب���داهلل  محم���د  ص���الح   ٭

الحضيري 
حمود عذبي مروي الظفيري   ٭

حس���ين عبدالرحمن حس���ن   ٭
العجمي 

فال���ح خي���رات رب���اح رجا   ٭
الرشيدي

ص���الح عبدالرس���ول عل���ي   ٭
البناي 

راشد محمد ناصر العجمي  ٭
ف����ارس عب�����داهلل محم���د   ٭

المطيري 
صباح محمد علي العبداهلل   ٭

عب���داهلل عبداللطيف عبداهلل   ٭
النجادة 

فالح ناصر سويد العجمي   ٭
مزع���ل  محم���د  جاس���م   ٭

عبدالجليل 
مزب���ان  يوس���ف عب���داهلل   ٭

الزهاميل 
محمد احزام علي العازمي  ٭

مبرج محمد مبرج العازمي   ٭
راشد رشيد حامد العازمي   ٭

ناصر منصور مانع العجمي   ٭
جمال جاسم النصراهلل   ٭

فيصل محمد مناحي العازمي  ٭

 ٭ خلف عبداهلل خلف الصولة 
 ٭ فيصل مهدي محمد العجمي 

 ٭ محمد امان خميس سعيد 
 ٭ مطلق محمد حمد الوس���مي 

شنيتر
 ٭ ع���ادل محمد عيد ش���لهوب 

البحيري العازمي 
عب���داهلل  حم���ود  ناص���ر   ٭ 

الهاجري 
 ٭ محمد رفاعي ناصر العازمي 

 ٭ سالم فهد محمد ابطين 
 ٭ حمد علي مجبل العازمي 

 ٭ نواف سعد فالح الدوسري 
 ٭ ناصر غنيم ناصر ابوعنيج 

جمع���ان  قري���م  حس���ين   ٭ 
العازمي

زبن أدليم مرزوق العازمي   ٭
فه���د محم���د ه���ادي عاي���د   ٭

العجمي
حم���ود فه���د م���رزوق محمد   ٭

الصويالن
شايع فارس سلطان شايع   ٭

عيد عامر سالم عيد العجمي  ٭
حامد مبارك سعد الختالن   ٭

محم���د س���الم عبداله���ادي   ٭
الحشار 

فالح عبداهلل فهد البربكي   ٭

 ٭ مبارك عبداهلل مبارك 
 ٭ احم���د جاس���م عبدالوه���اب 

الماجد 
 ٭ محمد س���الم خ���ادم مبارك 

ابوقماشة
 ٭ محمد موسى محمد عبداهلل 

 ٭ عماد مطلق فالح الميع 
 ٭ مفل���ح ناص���ر محمد س���عد 

عبداهلل
 ٭ حس���ن عبدالرحمن عبداهلل 

عبدالرحمن 
 ٭ محمد عباس عبداهلل امير 

 ٭ خالد عوض س���بيل حسين 
مليحان

 ٭ راشد مطر خلف المطيري 
 ٭ موسى خليل عبداهلل القطان 
 ٭ محمد عبداهلل مسفر عبداهلل 

 ٭ جابر سعد مطلق الميع
 ٭ سلمان ابراهيم فهد العتيبي 

 ٭ سالم محمد جابر المري 
 ٭ انور محمد علي الكندري 

 ٭ يوس����ف احم�����د ابراهي���م 
القلفص 

 ٭ فايز محمد مناحي العازمي 
 ٭ ارشيد محمد مجبل النمران

 ٭ ناي�����ف ثام�����ر مطر س���هو 
الشمري

رياض سعود جابر الشمري   ٭
 ٭ صق���ر دحي���م عبدالعال���ي 

المطيري 
 ٭ فيصل بيان بخيت العلي محمد 

االحمد
 ٭ عيد مرزوق مطلق العازمي 
 ٭ عباس حسين عباس حسن 

 ٭ خالد حمدان علي العازمي 
 ٭  جاس����م محم����د احم������د 

المهندي 
 ٭ عبدالعزي���ز عبداهلل خميس 

القزيع 
 ٭ س���الم راش���د س���الم مليفي 

عبدالعزيز
 ٭ شريف ضياء الدين محمد 

 ٭ غانم عبداهلل سلمان الغانم 
 ٭ عماد جبر عبود الرشيدي 

 ٭ حمد داخل حمد العجمي 
 ٭ فهد ابراهيم عويد المطيري 
 ٭ محمد شقير محمد العجمي 

 ٭ عبداهلل خالد حبيب الحبيب 
 ٭ عادل خالد هادي العازمي 

 ٭ محمد سالم سيف العازمي 
 ٭ هجاج محمد هجاج فالح 

 ٭ محمد ناصر خالص عبداهلل 
 ٭ حسين خلف احمد العديلة 
 ٭ فراج فهد فراج فهاد الزعبي 

إقبال العيسى

ندوات في الجامعة وأنشطة متنوعة في مجمع األڤنيوز

العيسى: ندعو الشباب لعدم اإلضرار بالبيئة والشوارع
عبر حملة »احتفل وخّلها نظيفة« في األعياد الوطنية

دارين العلي
دعت رئيس���ة اجلمعية الكويتية الوطنية التنموية )كوت( اقبال 
العيسى الى املشاركة بكثافة في انشطة حملة »احتفل وخلها نظيفة« 
التي تنظمها اجلمعية بدءا من 16 اجلاري حتى 24 منه قبيل احتفاالت 

االعياد الوطنية.
ومتنت في تصريح ل� »األنباء« ان يستجيب الشباب لنداءات احلملة 
الداعية الى عدم االضرار بالبيئة والشوارع خالل احتفاالت البالد باالعياد 

الوطنية داعية طالب اجلامعة الى املشاركة في الندوات التي تنظمها 
احلملة في كليتي الهندسة والعلوم االدارية في 22 اجلاري.

واوضحت ان هذه الندوات سيشارك فيها الفنانان عبدالرحمن العقل 
وطالل الياقوت وكذلك اس���تاذان متخصصان من اجلامعة ومبشاركة 
من رعاة احلملة الرئيس���يني شركة اخلليج للكيبالت اليصال الفكرة 

الى الشباب كل في مجال عمله.
كما دعت اجلميع الى املشاركة بنشاطات احلملة من خالل برامجها 

في مجمع األڤنيوز 23 و24 اجلاري والتي تتضمن الكثير من االنشطة 
ومنها توزيع أكياس صديقة للبيئة على جميع مداخل املجمع تستخدم 
كأكياس للقمامة ميكن وضعها داخل السيارة، باالضافة الى اطالق اغنية 
احلملة »احتفل وخلها نظيفة« ملجموعة من االطفال وكذلك تخصيص 
ركن خاص بالرسم والتلوين البيئي لالطفال ومسرح للعرائس وشربكة 
للشباب بكلمات »ديرة الهولو وارض احلمبزان« للشاعر بدر بورسلي 

باالضافة الى فرقة لالكروبات.

الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات 
كّرمت جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

والعربية في دعم املعلوماتية 
وقضاياها املتعددة واملتنوعة، 
أكد حرصه على استمرار  كما 
القائ���م بني اجلائزة  التعاون 
التنمية  واجلمعية لتحقي���ق 
الش���املة واملتكاملة في مجال 

تقنية املعلومات.

في الكويت وانطلقت الى الوطن 
العربي في عام 2007.

وعبر م.خالد العسعوسي 
ادارة اجلمعية  رئيس مجلس 
الكويتية لتقني���ة املعلومات 
عن خالص ش���كره وتقديره 
للجائ���زة وجهوده���ا احمللية 

الكويتية  قامت اجلمعي���ة 
لتقنية املعلومات بتكرمي جائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية ممثلة في عضو 
مجلس أمن���اء اجلائزة صالح 
العسعوس���ي، وذلك باحلفل 
الذي أقيم في فن���دق املارينا، 
التك���رمي تقديرا  ويأتي ه���ذا 
ملشاركة اجلائزة ومساهمتها في 
إجناح أنشطة أسبوع اإلنترنت 
اخلليجي الثاني والذي نظمته 
رابطة اإلنترنت باجلمعية خالل 
الفترة من 6 إلى 10 ديس���مبر 
حتت شعار »اإلنترنت استثمار 
اجلميع« في الكويت من خالل 
مش���اركة اجلائزة في اجللسة 
النقاشية التي أقيمت في جامعة 
الكويت والتي حاضر فيها مدير 
اجلائزة د.خليل أبل حيث قدم 
عرضا مفصال عن أهمية شبكة 
اإلنترنت وعن أنشطة اجلائزة 
وما أجنزته من مشاريع عبر 
الش���بكة املعلوماتي���ة خالل 
مسيرتها التي بدأت في عام 2001 

م.خالد العسعوسي مكرما صالح العسعوسي

د.علي الشمالن متوسطا املخترعني الكويتيني املكرمني

هدى الجهوري ضيفة ملتقى الثالثاء
يس����تضيف »ملتقى الثالثاء الثقافي« في الساعة السابعة من مساء 
الثالثاء القادم القاصة والروائية العمانية هدى اجلهوري التي ستقرأ بعضا 
من قصصها القصيرة، ومقاطع من روايتها األولى، تقدم األمسية القاصة 
اس����تبرق أحمد وتدير احلوار مع أعضاء امللتقى حول جتربة اجلهوري 
وحال القصة والرواية في سلطنة عمان، وذلك في مقر امللتقى مبنطقة 
الضجيج، مجمع غاليريا 3، مكتب 13. وهدى اجلهوري خريجة جامعة 
حلب الس����ورية تخصص لغة عربية، تعمل حاليا في ملحق »شرفات« 
الثقافي بجري����دة ُعمان. وكانت قد حصدت في فبراير من العام املاضي 
املركز األول في مجال الرواية في مسابقة جائزة الشارقة لإلبداع الثقافي 
في دورتها الثانية عشرة عن روايتها »األشياء ليست في أماكنها« فضال 
عن فوزها بأكثر من جائزة محلية في القصة القصيرة. لها مجموعتان 
قصصيتان صدرتا عن مؤسسة االنتشار – بيروت، األولى حملت عنوان 
»منيمة ماحلة« وصدرت في العام 2006م، والثانية حملت عنوان »ليس 

هدى اجلهوريبالضبط كما أريد«، وصدرت في عام 2009.

الشمالن: تسجيل 12 اختراعًا جديدًا في 2009

»التقدم العلمي« سّلمت 9 مخترعين كويتيين 
6 شهادات براءات اختراع عالمية

في األنشطة اإلبداعية واالبتكارات 
واالختراعات وتنمية املهارات الفنية 
وأنشطة العلماء الصغار ورعايتهم 
في شتى املجاالت وسيضع عددا 
من البرامج التأهيلية والتدريبية 

التي تعزز املهارات اإلبداعية.
من جانبهم، أشاد املخترعون 
الكويتيون احملتفى بهم بهذا التكرمي 
والتشجيع معبرين عن شكرهم 
العلمي  الكويت للتقدم  ملؤسسة 
على دعمها لإلبداع وتش����جيعها 
جلميع املواهب والكفاءات الوطنية 
التي حققت اختراعات متميزة على 
املستوى العاملي رفعت راية الكويت 
عاليا في احملافل الدولية. وقالوا 
إن حصولهم على شهادات براءات 
عن اختراعاتهم من أبرز املكاتب 
العاملية املعنية بهذا الشأن يعتبر 
أمرا مهما جدا حلفظ حقوق امللكية 
الفكرية لهم من جهة، ودافعا إلى 
املزيد من العطاء واإلبداع واإلنتاج 

من جهة أخرى.

األمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الش����يخ  العلمي  الكويت للتقدم 
صباح األحمد ال����ذي يؤكد دائما 
اإلبداع وتش����جيع  أهمية رعاية 

املبدعني.
وقال د.الشمالن إن املؤسسة 
جتني ثمرة هذا اجلهد الذي بذل 
منذ سنوات لتعزيز الفكر اإلبداعي 
واخلالق من خ����الل أفكار مبدعة 
لدى الش����اب الكويت����ي تتصدى 
لها املؤسسة لتسجيلها كبراءات 

اختراع في املكاتب العاملية.
وأعلن أن املؤسسة تقوم باإلعداد 
إلنشاء »مركز الشيخ صباح األحمد 
للمتميزين واملبدعني واملوهوبني« 
وهو مبادرة من صاحب الس����مو 
األمير لرعاية ودعم املبدعني في 
التي تع����د فعال مفخرة  الكويت 
ليس فقط للمؤسسة بل للكويت 

قاطبة.
وقال إن املركز سيقوم برعاية 
املتميزين واملوهوبني واملبدعني 

اختراعا جديدا من املكتب األميركي 
لبراءات االختراع، وقد كان رقما 
قياسيا للكويت في تسجيل براءات 
القياس����ي  الرقم  االختراع قارب 
الذي مت حتقيقه ف����ي عام 2008 
حيث بلغ ع����دد براءات االختراع 
الصادرة 13 ب����راءة اختراع، وقد 
سجلت باسم الكويت في املكاتب 
العاملية لالختراعات، وعلى رأسها 
املكتب األميركي لبراءات االختراع 
والعالمات التجارية، وهذا يعتبر 
إجنازا كبيرا على مستوى الدولة، 
ونأم����ل إن ش����اء اهلل أن تك����ون 
سنة 2010 كذلك زاخرة ببراءات 
اختراع كويتية أخرى يتم إجازتها 
واملوافقة عليها من تلك التي قامت 
املؤسسة بتسجيلها للمخترعني 

الكويتيني.
وأضاف أن ذلك لم يكن ليتم 
لوال توفيق اهلل سبحانه وتعالى 
ثم الرعاية الس����امية التي يلقاها 
الس����مو  املخترعون من صاحب 

إبراهيم س����فر اجلعفر الختراعه 
»جهاز انذار إلكتروني«.

 ورحب د.الشمالن باملخترعني 
وأثن����ى على جهوده����م وهنأهم 
بحصولهم على شهادات براءات 
االخت����راع، وأكد فخر مؤسس����ة 
الكويت للتق����دم العلمي بهم، إذ 
تكللت جهود املؤسسة لتسجيل 
براءات اختراعاتهم بالنجاح بعد 
اجلهد الكبير الذي بذل من قبلهم 
التنفيذي في  ومن قبل اجله����از 
املؤسسة امتد في بعض احلاالت إلى 
أكثر من ثالث سنوات منذ املرحلة 

األولى للتسجيل واإليداع.
وقال د.الشمالن إن هذه الكوكبة 
اجلديدة من املخترعني تنضم إلى 
الذين  الزم����الء والزميالت  بقية 
ب����راءات االختراع  حصلوا على 
وقامت املؤسسة بتسجيلها لهم.

وأضاف ان مجموع ما مت إصداره 
من شهادات براءات اختراع جديدة 
في العام املاضي )2009( بلغ 12 

احتفلت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي اخلميس املاضي بتسليم 
تسعة مخترعني كويتيني جدد ست 
شهادات براءات اختراع، بعد أن 
سجلتها لهم في املكاتب العاملية 

لبراءات االختراع.
وقام املدير العام للمؤسس����ة 
د.علي الشمالن بتسليم الشهادات 
للمخترعني الكويتيني، وقدم لهم 
مكافآت تشجيعية تقديرا ملواهبهم 
وإجنازاته����م، وذلك ف����ي احتفال 
أقيم في مقر املؤسس����ة، حضره 
مدير إدارة الثقافة العلمية ومدير 
برنامج دعم املخترعني في املؤسسة 
د.جاسم بشارة ومشرف البرنامج 
م.عبدالرحمن اجلريوي ومسؤول 
العام����ة واإلعالم في  العالق����ات 
املؤسسة عبدالعزيز العبد اجلليل. 
وهذه الشهادات متت إجازتها من 
قب����ل املكتب األميرك����ي لبراءات 
التجارية  االختراع والعالم����ات 
بدعم كامل من مؤسس����ة الكويت 

للتقدم العلمي.
واملخترعون احملتفى بهم هم 
كل من: فهد محمد فهد الهويش����ل 
الختراع����ه »نظ����ام حماية املولد 
الكهربائ����ي«، عبدالعزي����ر خلف 
سلمان العريعر الختراعه »مربطا 
خاصا ملنع تسرب املوائع«. مرمي 
جابر سليمان احلسني الختراعها 
»ريش����ة دريل مع مبرد«، ضياء 
الفاي����ز الختراعها  علي محم����د 
»دائرة إلكترونية للتحكم باملصعد 
الكهربائي«، )مشاركة( كل من: عيد 
حسني علي العازمي، إبراهيم محمد 
ظافر العجمي، طالل مطلق بالل 
العتيبي، مشعل عبدالرحمن مرزوق 
العجمي الختراعهم »وحدة تكييف 
الهواء وتبريد املاء املتنقلة«، وأحمد 


