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)أنور الكندري(الشيخ أحمد العبداهلل مع ممثلي الشركات الراعية للمعرض السفيرة األميركية ديبورا جونز خالل جولة لالطالع على اجنازات معرض الكويت العلمي

الشيخ أحمد العبداهلل مسلما اجلائزة للفائزة األولى باملسابقة

فواز كرامي 
كش���ف وزير النفط ووزير 
اإلع���ام ورئيس مجلس إدارة 
مؤسس���ة البت���رول الكويتية 
الش���يخ أحمد العب���داهلل عن 
رؤية جديدة تخص الشركات 
األجنبية الفائزة بعقود نفطية 
في الكوي���ت تتمثل في الطلب 
من هذه الشركات املساهمة في 
مس���ؤوليات اجتماعية داخل 
املجتم���ع الكويت���ي جنبا إلى 
جنب مع مسؤوليتها االقتصادية 
والتشغيلية، مؤكدا أن الطلب 
كان على رأس األولويات عندما 
فازت شركة »شل« بعقود تخص 
املؤسسة في وقت سابق، الفتا 
إلى انه طلب شخصيا من »شل« 
ان تكون لها مساهمة فعالة في 

املجتمع الكويتي.
وقال العب���داهلل في كلمته 
خال اإلعان عن أسماء الفائزين 
باجلوائز الكبرى في مس���ابقة 
معرض الكويت العلمي الثاني 
»ان االستثمارات املالية كثيرة، 
إال إن املطلوب االس���تثمار في 
البشر، لذلك أحببت أن تكون 
هذه املس���ابقة حت���ت رعايتي 
اجله���د  الش���خصية وه���ذا 
سيتضاعف والرعاية ستزداد 
ألنني ش���خصيا من املؤيدين 
الش���ركات بعمل  لقيام ه���ذه 
اجتماعي ملحوظ وملموس األثر 

على املجتمع الكويتي«.
إل���ى  العب���داهلل  وأش���ار 
استثمارات املؤسسة في كل من 
ڤيتنام والصني، حيث قال »عندما 
بدأنا ببناء املصفاتني في هاتني 
الدولتني كانت أولى اخلطوات 
هي املس���اهمة االجتماعية في 
املنطقة التي س���تبنيان فيهما 
حيث سنقوم بإنشاء محفظة 
خاصة للمساعدة االجتماعية«، 
مستطردا أن هذا األسلوب الذي 
سيتم اتباعه مع كل الشركات 
العاملة في الكويت مبينا »ان 
الكويت  مشاركته في معرض 
العلمي هي املشاركة االجتماعية 
الثانية في يوم واحد، حيث كان 
قد شارك في ماراثون التوحد في 
وقت مبكر من يوم أمس، معربا 
عن سعادته البالغة للمشاركة 
الكثيفة في يوم  االجتماعي���ة 

واحد«.
وتابع »العلم هو أهم األسلحة 
التي متتلكها أي دولة أو حضارة 

لردع التحديات التي قد نواجهها، 
وعلينا جميعا االس���تثمار في 
العلم على  حتصيل وترسيخ 
مستوى عال وتنافسي لتشجيع 
أبنائنا على االستطاع والتعلم 
والتحري من دون حدود خارج 
املناه���ج التعليمية التقليدية، 
فه���م عقول فضولي���ة تبحث 
عن املعرفة وهنا ميكث دورنا 
إلى  الكبار في توجيههم  نحن 
العلم وإلى محف���زات املعرفة 
وتنميتهم عل���ى التكنولوجيا 
وأحدث اإلجنازات واالكتشافات 

العلمية والرياضية.
مضيفا »ان مسابقة معرض 
الكويت العلمي التزمت للسنة 
الثانية عل���ى التوالي بتنظيم 
مسابقة مليئة باألنشطة والبرامج 
العلمية على مستوى الكويت 
ونأمل أن تواصل املسابقة سيرها 
نحو رفع املستوى العلمي في 

الكويت«.
بدورها قالت املدير التنفيذي 
ملسابقة معرض الكويت العلمي 
أسيل التركيت: »فخورون جدا 
بطاب هذا الع���ام الذين أبدوا 
رغبة في دفع إمكانياتهم لتطوير 
ابتكارا  العلمية  أكثر املشاريع 
املثاب���رة واالجتهاد  من خال 
املتواص���ل«. وتابع���ت: »لقد 
كان االختي���ار األفض���ل م���ن 
بني املش���اريع العلمية صعبا، 

وزير اإلعالم: المطلوب االستثمار في البشر.. وأسّسنا محفظة للتنمية االجتماعية في الصين وڤيتنام
كرّم الفائزين في مسابقة معرض الكويت العلمي

لتق���دم لها الف���رص للتطور، 
التوفيق  نتمنى للمسابقة كل 
في السنوات املقبلة باذن اهلل.

واختت���م مدير عام ش���ركة 
شلمبرغر للخدمات النفطية معن 
الرزوقي: اننا في شركة شلمبرغر 
ندعم البرام���ج التعليمية على 
مستوى عاملي كشركائنا مؤسسي 
املسابقة، وفي الكويت باالخص، 
اردنا ان نلعب دورا فعاال اكثر 
وكان���ت فرصة دعم مس���ابقة 
معرض الكويت العلمي مناسبة 
لنا، حيث ميكننا احتضان طاب 
واعدين في قطاع النفط والغاز 
بتقدمي الفائزين باملراتب االولى 
والثاني���ة بفرصة التدريب في 

شركتنا.
يذكر ان مس���ابقة معرض 
الكويت العلمي هي اكبر مسابقة 
علمية تضم اكثر من 150 مدرسة 
من انحاء الكويت، وقد اسستها 
كل من ش���ركة اكسون موبيل 
الكويت احملدودة لاستكشاف 
واالنتاج وشركة كويت انرجي 
ع���ام 2008 لتحفيز الش���باب 
ليقدموا مشاريع متميزة ومبتكرة 
في مادتي العلوم والرياضيات 
والهامهم ليصبحوا من علماء 
الغد البارزين، وانطلقت املسابقة 
هذا الع���ام حتت عنوان »نعم، 
اس���تطيع بزي���ارة للمدارس 

احلكومية واخلاصة«.

الذين  وه���ؤالء اخلبراء ه���م 
يحققون التنمية والتقدم العلمي 
ف���ي بادهم، س���واء كانت من 
خال البحوث او قيادة شركات 

ناجحة.
واع���رب نائ���ب الرئي���س 
الكويتية  التنفيذي للش���ركة 
املرافق احمد  املتح���دة الدارة 
الكندري: اننا نؤمن في الشركة 
الكويتية املتحدة الدارة املرافق 
بالدور الفعال الذي يلعبه القطاع 
اخلاص في خدمة املجتمع بشكل 
عام واالفراد بشكل خاص، دورنا 
يكمن في جمع مواردنا للوصول 
الى اهدافنا، ومنها االرتقاء في 
القطاع العلمي على مس���توى 
عاملي وباالخص ف���ي تثقيف 
شباب اليوم في املواد العلمية 
حت���ى نبني مع���ا قواما صلبا 

ملستقبلنا.
وقال نائ���ب رئيس جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
فهد الزميع: نحن فخورون جدا 
باالعمال الت���ي قدمها الطاب، 
ونتطلع الستقبال الفائز باملرتبة 
االولى في جامعتنا لتكون له 
منصة للمعرفة والتقدم خال 
مرحلة تخصصه والتميز في 
مس���يرته املهنية، واوضح ان 
مسابقة معرض الكويت العلمي 
تساهم في ابراز املواهب املخبأة 
في مجاالت العلوم والرياضيات 

ونتمنى أن يتشجع املزيد من 
الطاب للمشاركة العام املقبل 
للزيادة من الروح التنافس���ية 
بني الط���اب كي يقدموا أفضل 

ما بإمكانهم«.
من ناحيته، قال رئيس شركة 
اكسون موبيل الكويت احملدودة 
لاستكشاف واالنتاج د.جون 
هوهولي���ك: الطاب في حاجة 

الى تش���جيع دائم كي يظهروا 
ما ميكنهم اجنازه واستكشاف 
حقول علم جدي���دة، وذلك ما 
تقدمه مسابقة معرض الكويت 
العلمي، مس���احة ننافس���ية 
لتش���جيع الط���اب على دفع 
حدود علمهم ليقدموا ما قدموه 
اليوم من مشاريع علمية مذهلة، 
من امله���م جدا دعم الطاب في 

تقدمي فرص التعليم لشبابنا وان 
نكشف لهم الطرق لاستكشاف 
في مجاالت تلهمهم حتى ال تغفل 
حماس���تهم وال يحد ش���غفهم 
للمعرفة اكثر مما يتعلمونه في 
صفوف املدارس، فهذه الفرص 
تلهم خبراء الغد، ان كانت في 
العلوم او الرياضيات او االدب 
او اجليولوجيا،  او اجلغرافيا 

عمر مبكر لتطوير انفسهم في 
شتى املجاالت ، وهذا ما تهدف 
اليه مس���ابقة معرض الكويت 
العلم���ي ف���ي مادت���ي العلوم 

والرياضيات.
من جهته، قال مساعد الرئيس 
التنفيذي للعمليات في شركة 
كويت انرج���ي محمد احلوقل: 
كش���ركات خاصة، من واجبنا 

الراشد لتعزيز التواصل الثقافي بين دول الخليج والمغرب العربي
تونس � كونا: دعا ممثل الكويت لدى املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )الكسو( في 
تونس د.فهد الراشد امس الى املزيد من العمل 
على تعزيز جسر التواصل الثقافي والفكري 
واالبداعي بني منطقة اخلليج العربي ومنطقة 

شمال افريقيا املغاربية.
واوضح د.الراشد، املكلف في ديوان املدير 
العام للمنظمة بالعاقات اخلارجية مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي، ان الكويت حريصة 
كل احلرص على املساهمة سواء عبر االلكسو 
او من خال مخزونها الثقافي املؤسس���اتي 

واالبداع���ي الفكري الثري ف���ي تعزيز هذا 
التواصل الثقافي واحلضاري بني ش���عوب 
اخلليج وشعوب املغرب العربي الكبير مبا 
يخدم املشروع الثقافي واحلضاري العربي 

واالنساني.
واوضح ان مش����روع اصدارات السلس����لة 
الثقافية التي بادر الى نشرها في تونس بعنوان 
»نافذة كويتية عل����ى ثقافة عربية معاصرة« 
ين����درج في اطار اجله����ود املتواصلة من اجل 
مزيد من تعزيز الرواب����ط الثقافية والفكرية 
بني املنطقتني، مشيرا الى ان هذا املشروع يقوم 

على نشر الثقافة الكويتية في املنطقة املغاربية 
ونشر الثقافة املغاربية في دول اخلليج العربي 

عموما والكويت خصوصا.
واكد ممثل الكويت لدى االلكسو في السياق 
ذات����ه ان التركيز في هذه املبادرة على الثقافة 
املغاربي����ة يأتي ايضا تلبية لرغبة اميرية من 
صاحب السمو االمير الش����يخ صباح االحمد 
ودعوته الى االنفتاح على الدول املغاربية بشكل 
اوسع واالطاع على هذه الثقافة العريقة والثرية 
التي تش����كل جزءا مهما م����ن الثقافة العربية 

االسامية.

الدمخي: انتهاك المقدسات جريمة ضد حقوق المسلمين 
وعلى الدول قطع العالقات مع الكيان الصهيوني

 العجمي: تزكية المجلس التنفيذي الجديد
التحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي

استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنسان 
د.عادل الدمخي بش���دة املوقف الهزيل للحكام 
العرب واملسلمني حيال االنتهاكات الصهيونية 
املتعاقبة مستغربا اجتماعهم من أجل مفاوضات 
مباشرة وغير مباشرة مع دولة »اسرائيل« التي 
تعربد في مقدساتنا وتنتهك حقوقنا اإلنسانية 
املتكرر للمسجد األقصى  والثقافية باقتحامها 
والتنكي���ل باملصلني وضم احل���رم اإلبراهيمي 
ومسجد بال بن رباح الى اآلثار اليهودية، مؤكدا 
ان م���ا تفعله أيدي املغتصب���ني اآلثمة جرمية 
صارخة ضد حقوق املسلمني اإلنسانية والثقافية 
وخرق فاضح لكل املواثيق الدولية والشرائع 
الس���ماوية ويش���اركها في االثم واجلرمية كل 
األنظمة التي تكتفي باملشاهدة واحلسرة وذرف 

الدموع.
وتساءل: أين املنظمات اإلنسانية التي تتشدق بحماية حقوق 
اإلنس���ان في العالم؟! وكيف يعقل ان تقوم الدنيا وال تقعد من 
أجل املثليني والشواذ بينما يصمتون صمت القبور حينما ُتنتهك 

حقوق أكثر من مليار ونصف املليار مسلم؟!

وطالب دول منظمة املؤمتر اإلسامي مبواقف 
أكثر قوة حتى ال تكون مجرد تظاهرة صوتية ال 
قيمة لها فاملواقف الصلبة والواضحة والفاعلة 
هي التي جتعل الدول األخرى حتترمها وحتسب 
لها ألف حساب وغير ذلك فلن يكون سوى مواقف 

ورقية ال تساوي قيمة احلبر الذي كتبت به.
وعن أهم املواقف التي يجب اتخاذها من قبل 
دول منظمة املؤمتر اإلسامي قال الدمخي: سحب 
السفراء وقطع العاقات مع الكيان الصهيوني 
وإيقاف املفاوضات وسحب املبادرات السلمية 
فمن العار ان مند أيدينا ملن ينكل بإخواننا ويهني 
مقدساتنا، الضغط بكل الوسائل املتاحة على 
الواليات املتحدة التي تتش���دق بعاقتها بدول 
اخلليج لتقوم بدورها بالضغط على حليفتها 
املدللة اس���رائيل، دعم الفلس���طينيني معنويا وماديا فمن غير 
املعق���ول ان يتركوا عراة الص���دور ومكتوفي األيدي يواجهون 
جيش الكيان الصهيوني املدجج باألس���لحة، تس���ريع اجلهود 
للمصاحلة بني الفصائل الفلسطينية لتقوية جبهتهم الداخلية 

أمام العدو الغاصب.

ومشاري عبدالرحمن البعيجان 
الداخلية  العاقات  س���كرتير 
وعضوية عيد مداد احلضيري 
وصالح خالد العازمي ويوسف 
عبداهلل جوهر وفواز عبداهلل 
الغيالي واحمد طالب املا ومطر 
علي املصيري���ع ومانع نايف 

مانع واحمد جمعان الفتح.
املهني  واضاف أن احتادنا 
سيعمل في الفترة املقبلة وبكل 
الدف���اع عن مصالح  قوة في 
العامل���ني ب���وزارات الدول���ة 
العامة وسيأخذ  ومؤسساتها 
على عاتقه رعاية مصالح كل 
شرائح املوظفني وخاصة تلك 
الشرائح التي تطالب بحقوقها 
املشروعة والكوادر التي حرمت 
منها وان مجلس���نا التنفيذي 
سيكون في مقدمة املناصرين 
لهؤالء وسيعمل جاهدا لعدم 

االنتقاص من حقوقهم.

املادة 33 من دس���تور االحتاد 
والتي تنص انه يعقد املجلس 
التنفيذي عقب انتخابه مباشرة 
اجتماعا النتخاب هيئة املكتب 
التي تتألف من الرئيس ونائب 
الرئي���س والس���كرتير العام 
والس���كرتير املس���اعد وامني 
الصندوق وسكرتير العاقات 
اخلارجية وسكرتير العاقات 
الداخلية، فان���ه عقد املجلس 
التنفي���ذي عقب انتهاء اعمال 
املؤمتر مباشرة اجتماعا ومت 
تش���كيل املجل���س التنفيذي 
العجمي  برئاسة فهاد س���عد 
وجمعان عجيرم العازمي نائبا 
للرئيس وعلي رشيد العرادة 
السكرتير العام وخضران سعود 
املطرقة الس���كرتير املس���اعد 
وحسني سبيل العازمي امينا 
للصندوق ومدعث ثقل العجمي 
العاقات اخلارجية  سكرتير 

الحتاد نقابات العاملني بالقطاع 
احلكومي حيث ترشح لعضوية 
املجلس خمسة عشر عضوا فقط 
وهو العدد املطلوب لعضوية 
املجلس ومن ثم لم يكن هناك 

حاجة الجراء انتخابات.
بأن���ه تطبيقا لنص  وزاد 

اكد رئيس احت���اد نقابات 
العاملني بالقط���اع احلكومي 
فهاد العجمي أن املؤمتر العام 
الثاني عش���ر الحتاد نقابات 
العاملني بالقط���اع احلكومي 
انعقد بنصابه القانوني برئاسة 
س���الم العجمي وكل من فراج 
العرادة ومطر املصيريع نائبني 
له، وناقش املؤمتر العام العديد 
من القضايا املهمة واملصيرية 
ملس���يرة حركتن���ا النقابي���ة 
الكويتية، وقد اجمع احلضور 
على جناح انشطة املؤمتر العام 
الثاني عشر كما اجمع احلضور 
على ال���دور املؤثر الكبير في 
النقابي  العمل  اعادة لم شمل 
وتوحيد الكلم���ة ملا فيه خير 

حركتنا النقابية الكويتية.
واضاف انه في نهاية املؤمتر 
العام قام اعضاء املؤمتر بتزكية 
التنفي���ذي اجلديد  املجل���س 

طالب بمواقف أكثر من الحسرة وذرف الدموع

د.عادل الدمخي

فهاد العجمي


