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أعل���ن مع���رض الكويت 
العلمي عن انضمام »أسنان 
كلينك« إحدى العيادات الرائدة 
في طب االسنان في الكويت، 
كراع فضي للمس���ابقة التي 
ستنطلق في ش���هر أكتوبر 
املقبل، وتنضم أسنان كلينك 
إلى املس���ابقة  للمرة األولى 
تشجيعا منها للكوادر الشابة 
امللهمة بالعلوم والرياضيات 
لدعمهم في استش���كافاتهم 
وجتاربه���م خالل تطويرهم 
البتكاراتهم التي سيتنافسون 

فيها بالنهائيات.
الثالثة على  في س���نتها 
التوال���ي، مس���ابقة معرض 

الكويت العلمي هي أكبر مسابقة علمية في الكويت وتنطلق كل عام 
حتت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم ورئيس مجلس ادارة مؤسسة 

البترول الكويتية، الشيخ أحمدالعبداهلل األحمد الصباح.
وقد اسست شركتا اكسون موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف 
واإلنتاج وكويت انرجي مس���ابقة معرض الكويت العلمي في عام 
2008 لتحفي���ز الطالب بدءا من الصف الثالث املتوس���ط إلى آخر 
مرحلة الثانوي على ابتكار مش���اريع متميزة ف���ي مادتي العلوم 
والرياضيات وتش���جيعهم على متابعة مهن علمية ليصبحوا من 

علماء الغد البارزين.
وقال مدير عام »اس���نان كلينك« د.عيسى العيسى: ان »أسنان 
كلينك« تؤمن بأهمية الدعم للمواهب الشابة في الكويت وتشجيعهم 
على بذل جهودهم لالبتكار في املجاالت التي تهمهم، ويكمن دورنا 
كشركات كويتية في ارشادهم وإلهامهم لالستكشاف والتثقف والتحلي 
بالفض���ول للمعرفة، كي نبني جيال من العلماء املبتكرين، س���واء 

كانوا متخصصني في مجاالت 
الطب أو الهندسة، فهذه املهن 
تعتمد  على التطور املتواصل 
واالبتكار النها دائما ما تبحث 
عن حلول لتحديات جديدة. 
فهدفنا الي���وم هو دعم جيل 
يتفوق على مس���توى عاملي، 
وإنن���ا نتطلع لعام حافل من 
املغام���رات العلمية مع طالب 

الكويت املتميزين«.
من جانبه���ا اعربت املدير 
التنفيذي ملس���ابقة معرض 
الكويت العلمي أسيل التركيت 
عن سعادتها بانضمام »اسنان 
كلينك« ملعرض الكويت وقالت 
انها اول شركة طبية وصحية 
تقدم دعمها لطالب املسابقة، مع العلم بأن العديد من الطالب الذين 
شاركوا في السنوات املاضية كانوا يعملون جاهدين ملتابعة دراسات 
علمية متخصصة بالصحة، واليوم، يستطيع الطالب ايجاد االلهام من 
فريق »أسنان كلينك« واجنازاتهم املتميزة خالل تطوير مشاريعهم 

في فئة علم األحياء«.
وقد القت املسابقة في نسختها الثانية التي اختتمت في مارس 
املاضي جناحا كبيرا حيث شارك اكثر من 220 طالبا وطالبة من 46 
مدرسة حكومية وخاصة في الكويت، وكانت الفائزة باملرتبة األولى 
قد حصلت على منحة دراس���ية لشهادة البكالوريوس في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا GUST وجائزة نقدية بقيمة 750 د.ك 
وفرصة التدريب في شلمبرجر خالل عامها اجلامعي الثاني، فيما 
حصلت مدرس���ة الطالبة الفائزة باملرك���ز األول على مختبر مزود 
بأجهزة كمبيوت���ر موصولة مبركز علمي عبر االنترنت وببرنامج 

.SEED التثقيف العلمي العاملي اخلاص بشلمبرجر

188 يتيمًا تسلموا عيدية العيد في لجنة »ساعد أخاك المسلم«
ليلى الشافعي

في احتفال كبير ضم األيتام الذين تكفلهم جلنة ساعد 
أخاك املسلم، وزعت اللجنة مبالغ نقدية وقرقيعان وهدايا 
لكل طفل، وأفادت رئيسة اللجنة نسيبة املطوع بأن إجمالي 
عدد األيتام داخل الكويت غير املكفولني من الذكور واإلناث 
55 يتيما، اما األيتام الذين تكفلهم اللجنة فهم 58 يتيما 

من الذكور و90 من اإلناث بإجمالي 148 يتيما.

وأش���ارت املطوع الى ان اللجنة تدفع شهريا لأليتام 
داخ���ل الكويت 4440 دينارا، ام���ا اجمالي العيدية التي 

توزع عليهم فتبلغ 1059 دينارا.
وعن أعمار األيتام املكفولني من قبل اللجنة، بينت ان 
األيتام فوق ال� 10 سنوات يبلغ 121 يتيما، واأليتام حتت 
ال� 10 س���نوات يبلغ عددهم 67 يتيما ويكون اإلجمالي 

188 يتيما.
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د.عيسى العيسى أسيل التركيت

معرض »حروف« يقصده الباحثون عن الرقي
والمهتمون بالحضارة والتراث والفن اإلسالمي

افتتح رئيس مجلس ادارة مجموعة ش����ركات 
التمدين محمد املرزوق معرض »حروف« للتراث 
والف����ن االس����المي والذي ينظم����ه مركز حروف 
املتخصص بنشر رسالة الفن االسالمي املتمثلة في 
اخلط العربي والزخرفة وذلك بعرض مجموعة قيمة 
من االعمال اخلطية والزخرفية لكوكبة من اشهر 
اخلطاطني والفنانني في العالم العربي واالسالمي 

في قاعة املعارض مبول 360.
واعربت مديرة التسويق في مول 360 كالوديا 
لوبوشينسكا عن س����عادتها بدعم مركز حروف 
للتراث والفن االسالمي من خالل رعاية هذا املعرض 
املتميز خالل ش����هر رمضان، وقالت ان املعرض 
يضم باقة من ابرز الفنانني الذين وضعوا نصب 
اعينهم احملافظة على التراث والفن االسالمي حيث 
يعد اخلط العربي والزخرفة االس����المية من اهم 

ركائزهما.
من جانبه، ش����كر مدير مركز حروف للتراث 
والفن االسالمي نضال عبداملجيد ادارة املول لتقدمي 

جميع التسهيالت الالزمة واملساحات املميزة القامة 
ه����ذا املعرض والذي يقصده الباحثون عن الرقي 
واملهتمون باحلض����ارة والتراث العربي، وقال ان 
مول 360 اس����هم من خالل استضافته للمعرض 
في حتقيق هدفنا املتمثل في احملافظة على تراثنا 
االس����المي وفنونه اجلميلة ونتطلع للمزيد من 

التعاون في املستقبل القريب.
ويعد معرض حروف ضمن االنشطة املميزة التي 
ينظمها مول 360 خالل شهر رمضان املبارك، الى 
جانب حملة جمع التبرعات ملصلحة بيت عبداهلل 
التي استضافها مؤخرا وWhite Expo واحتفاالت 
القرقيعان في اجواء مفعمة باالصالة الش����رقية 

والضيافة العربية.
هذا ويحتضن مول 360 تشكيلة من العالمات 
التجارية الراقية وخيارات الترفيه املبتكرة لزواره، 
ويستضيف املول حاليا 113 عالمة فضال عن مجموعة 
متنوعة من املطاعم واملقاهي التي متيزه عن سائر 

مراكز التسوق.

افتتحه محمد المرزوق في مول 360

تنطلق أكتوبر المقبل

»أسنان كلينك« تشارك في دعم الشباب في أكبر مسابقة 
علمية على مستوى المدارس الحكومية والخاصة


