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الكويت تشارك في تمرين  »القائد الخليجي 1« 11 الجاري
السهالوي: تطوير أداء »الصحة« بالتعاون مع البنك الدولي

أقيم في قاعدة أحم���د اجلابر اجلوية حفل احتفال خيري لـ »حماية الطفل« اليوم
تكرمي املشاركني في مترين »اليرموك 2010/1« 
املشترك بني القوة اجلوية املصرية والقوة اجلوية 
الكويتية، تخلل احلفل توزيع الهدايا والشهادات 
والدروع التذكارية بني املشاركني، وشكر آمر قاعدة 
أحمد اجلابر اجلوية العقيد الركن طيار عبداهلل 
الفودري كل من ساهم بالدعم واملساهمة في اجناح 
هذا التمرين، متمنيا ان تكون هناك متارين في 
املستقبل ملزيد من االنسجام في العمل املشترك 
وتبادل اخلبرات، وقال ان هذا التمرين يأتي ضمن 
اطار اجلهود املبذولة للتعاون بني األشقاء في 
كل من جمهورية مصر العربية والكويت على 
جميع األصعدة خاصة اجلانب العسكري منها 

ملا فيه رفعت وعزة دولنا وشعوبنا.
من جانب آخر، تشارك القوة الكويتية بقيادة 

آمر اللواء العقيد الركن بدر العوضي في مترين 
»القائد اخلليجي 1« )متاري���ن مراكز القيادة( 
ضمن قوات درع اجلزيرة املشتركة املنعقد في 
اململكة العربية الس���عودية خالل الفترة من 11 

الى 16 ديسمبر اجلاري.
وميثل القوة الكويتية ل���واء مبارك املدرع 
)15( وقي���ادات من كتيبة مدفعية القوة البرية 

ومن لواء املغاوير.
وكان في وداع الق���وة لدى مغادرتها البالد 
متوجهة الى اململكة العربية الس���عودية مدير 
عملي���ات القوة البرية العميد الركن س���ليمان 
احلويل ناقال لهم توجيهات مس���اعد آمر القوة 
البرية اللواء الركن ناصر الس���مار بأن ميثلوا 
القوات املس���لحة الكويتية خير متثيل متمنيا 

لهم التوفيق.

حنان عبدالمعبود
ثمن الوكيل املساعد للشؤون 
الفنية بوزارة الصحة د.خالد 
املثمر بني  التعاون  السهالوي 
الدولي  وزارة الصحة والبنك 
وذلك على هامش ورشة العمل 
الت���ي نظمته���ا اإلدارة الفنية 
املركزية أمس حول تطوير األداء 
واجلودة ف���ي وزارة الصحة، 
والتي متثل التعاون الثاني بني 
الصحة والبنك الدولي، حيث 
سبق ان أقيمت ورش عمل حول 
تطوير ورفع القدرات اخلاصة 

بالتأمني الصحي في البالد.
وقال د.السهالوي في تصريح 

صحافي: أقيمت الورش����ة برعاية وزير الصحة 
د.هالل الس����اير ووكيل الوزارة د.إبراهيم العبد 

الهادي وهي امتداد للتعاون بني 
وزارة الصحة والبنك الدولي، 
حيث وجدنا ضرورة لتطوير 
األداء وامله����ارات اخلاصة بنا، 
خاصة مع وجود اختالف واضح 
بني املدارس في القسم الواحد، 
حي����ث ان األطباء في املجالس 
الطبية خريجو مدارس مختلفة 
من أميركا وكندا ودول اوروبا 
املختلفة، اضافة الى وجود أطباء 
من الدول العربية الشقيقة، لذا 
من الطبيعي ان يوجد اختالف 
املقدمة  في اخلدمات الصحية 
بالقسم الواحد، مما يستوجب 
معه التطوير، حيث ان اخلدمات 
كلها تنصب حول نفس الغرض مع اختالف الطرق 

املتبعة.

تنظم اجلمعية الوطنية حلماية الطفل احتفاال خيريا ملساعدة 
األطفال احملتاجني في قاعة سالم العلي بقرطبة مساء اليوم حتت 
رعاية الش���يخة عايدة سالم العلي، هذا ما أكدته رئيسة اجلمعية 
د.س���هام الفريح مش���يرة الى انه جرى اختيار قاعة سالم العلي 
إلقام���ة االحتفال لهذا العام مبش���اركة فنانات تش���كيليات حيث 

ستطرح أفكار جديدة.
وأضافت ان االحتف���ال يهدف لتقدمي الدع���م املعنوي وزيادة 
الوعي حلماية الطفل من كل أش���كال األذى وتسليط الضوء على 
العمل التطوعي واالنس���اني في اجلمعية والتركيز على تطبيق 
القوانني والتش���ريعات التي جت���رم كل من يعرض طفال ألذى أيا 

كان هذا املعتدي.

تكريم المشاركين في تمرين »اليرموك 2010/1«

د.سهام الفريح

عادل املطيري
د.خالد السهالوي

تبادل الدروع التذكارية بني املشاركني

الشيخ د.محمد الصباح والسفير عزام الصباح خالل االجتماع

تعاونية العارضية تعد مساهميها
وسكان المنطقة بمفاجآت العام المقبل

محمد راتب
وعد رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونية ع����ادل ملفي  العارضي����ة 
املطي����ري اهالي املنطقة ومس����اهمي 
اجلمعية، بسنة جديدة مليئة باملفاجآت 
واالجنازات العملية سواء على صعيد 
حتسني مستوى اخلدمات االجتماعية، أو 
املشاريع االنشائية، وكذلك املهرجانات 
التس����ويقية التي سيكون لها بصمة 
واضحة عل����ى صعيد محاربة الغالء 
املصطنع، واحلد منه من خالل التعاون 
مع جلنة األسعار في احتاد اجلمعيات 
التعاونية وإحكام الرقابة على السلع 
واملنتجات في اجلمعية حتفظا من اي 
عملية غش او تالعب جتاري. وعبر 
املطيري عن عظيم االمتنان والشكر 
والثناء جلميع املساهمني في منطقة 
العارضية، والذين لبوا نداء املشاركة 
والتصويت في االنتخابات التعاونية 
التي ج����رت في املنطقة يوم االربعاء 
املاض����ي، وأول����وه الثق����ة لعضوية 
مجلس االدارة مرة ثانية والتي زادت 
من مسؤولياته جتاه اجلمعية، وقال: 
الش����كر هلل تعالى اوال واخيرا، وان 
هذه امانة عظيمة نسأل اهلل تعالى ان 
نكون اهال لتحملها وان يوفقنا لكل ما 
من شأنه رفعة الوطن وخدمة املنطقة 
وأن ميكننا من رد اجلميل، مجددا عهده 
للمساهمني وأهالي املنطقة ببذل اجلهود 
احلثيثة والتي تنسجم مع ابراز جوهر 
احلركة التعاوني����ة، وحتقيق جميع 
ما يصبو له ابناء املنطقة الكرام. كما 
توجه املطيري بالشكر جلميع اعضاء 
مجلس االدارة الذين صوتوا له لرئاسة 

مجلس االدارة مجددا، وقال ان يدنا 
بيدهم معا للعمل على رفعة ش����أن 
اجلمعية والرقي بها وبخدماتها الى 
افضل ما يطمح إليه سكان املنطقة، 
معربا ايض����ا عن ش����كره لوزارتي 
الشؤون والداخلية على حسن إدارتهما 
في االنتخابات، واالسهام في اجناح 
العملية االنتخابية والدميوقراطية. 
ومتنى املطيري على املساهمني وابناء 
املنطق����ة ان يتواصل����وا مع مجلس 
االدارة باالقتراحات والشكاوى التي 
تنضوي حتت مظلة النقد البناء، وقال: 
ابوابنا مفتوحة للمساهمني وصدورنا 
مفتوحة القتراحاتهم، سواء في مكتبنا 
باجلمعية او حتى في ديوانية املنزل، 
ولنا على املساهمني حق النصح، ولهم 
علينا حق االستجابة، ولدينا الشجاعة 
في التراجع ع����ن اي قرار يثبت انه 
غي����ر صائب او في غير محله، واهلل 

املوفق.

محمد الصباح:  طفرة في االستثمارات الخليجية بعد مقترح المواطنة االقتصادية
خالـد بـن أحمـد: اللجنـة حققـت نقاطـًا مهمة فـي مجـال الخدمـة المدنيـة وشـؤون المـرأة وغرفـة التجارة

اللجنة العليا للتعاون المشترك بين البحرين والكويت اختتمت أعمالها

الكوي���ت والبحرين في دورتها 
السادسة.

وأثنى العاهل البحريني على 
اجله���ود الطيبة املثم���رة التي 
يبذله���ا أعضاء اللجن���ة العليا 
املش���تركة البحرينية الكويتية 
لتنمية العالقات األخوية، معربا 
عن تطلعه الى أن تس���هم هذه 
اجلهود في تعزيزها وفتح املزيد 
من آفاق التع���اون بني البلدين 
في ظل املسيرة اخليرة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

ونقل الشيخ د.محمد الصباح 
الى مل���ك البحرين حتيات أخيه 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد واخيه س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ومتنياتهما 
ململكة البحرين وش���عبها بدوام 
التقدم واالزده���ار. واكد العاهل 
البحريني ان اجتماع اللجنة العليا 
املشتركة يعبر عن عمق العالقات 
الثنائية بني البلدين وس���عيهما 
املتواصل الى دعم مسيرة التعاون 
ومجاالته املختلفة وتبادل الرأي 
واملشورة والتنسيق بخصوص 
مختل���ف التطورات السياس���ية 
واالقتصادية التي تشهدها املنطقة، 
معربا عن امله في ان تضيف نتائج 
اجتم���اع اللجنة لبنة جديدة في 
صرح العالقات الثنائية الوثيقة 

بني البلدين.
من جانب آخ����ر، تلقى نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
رسالة خطية من وزير اخلارجية 
االردني ناصر جودة تتعلق بآخر 
التطورات السياسية على الساحتني 
االقليمية والدولية والقضايا ذات 
االهتمام املشترك. كذلك تلقى الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزيرة الشؤون اخلارجية والتعاون 
االسبانية ترينداد خيمينث تتصل 
بالعالقات بني البلدين وبحث سبل 

تطويرها.

واألطر«.
وأكد ان اللجن���ة حققت في 
اجتماعها ه���ذا نقاط���ا عديدة 
التعاون في  ومهمة من بينه���ا 
مجال اخلدمة املدنية والتوصل 
الى الصيغة النهائية لالتفاق بني 
املجلس االعل���ى للمرأة وجلنة 
ش���ؤون املرأة مبجلس الوزراء 
الكويتي وكذلك التعاون بني غرف 

التجارة في البلدين.
وق���ال: »مت التباح���ث ف���ي 
التعاون بني وزارتي اخلارجية 
الديبلوماسي وتدريب  باملجال 
البحرينيني في  الديبلوماسيني 
املعهد الديبلوماسي في الكويت 
وهذا الشيء ليس باجلديد وكنا 
نقوم به، لكننا اتفقنا على عدد 
جديد من الديبلوماسيني الذين 
سيتم تدريبهم في املعهد باالضافة 
الى البحث في وجود ديبلوماسي 
بحريني بالسفارات الكويتية في 
الدول التي ال توجد فيها سفارات 
بحريني���ة لتس���يير املصال���ح 

البحرينية في تلك الدول«.
من جهت���ه، أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ان شعبي 
الكويت والبحرين هما ش���عب 
واحد وقال »نح���ن في الكويت 
نقول اننا شعب واحد يفصلنا 

البحر«.
وأضاف ان »التوجيهات التي 
استمعت اليها من امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة وكذلك توجيهات 
صاحب السمو االمير واضحة وهي 
ان نعمل معا ليس كدولتني امنا 

كدولة واحدة وشعب واحد«.
وأكد ان االستثمارات اخلليجية 
املشتركة ستشهد خالل املرحلة 
املقبلة طفرة نوعية، خصوصا 
بعد أن مت ط���رح مقترح مملكة 
البحرين حول املواطنة االقتصادية 
اخلليجية خالل مؤمتر قمة مجلس 

التعاون اخلليجي األخيرة.

 وذك���ر البي���ان ان اجلانبني 
اتفق���ا على تب���ادل تدريب عدد 
من موظف���ي وزارتي اخلارجية 
التدريبية املتخصصة  باملعاهد 

في كال البلدين.
وق���ال ان »اجلانب���ني رحبا 
بتش���كيل اللجنة املشتركة بني 
وزارتي الداخلية في كال البلدين 
ملتابعة تنفيذ األحكام الواردة في 
مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق 
األمني على أن تكون اجتماعاتها 
بالتناوب وعقد االجتماع األول 
خالل العام املقبل في الكويت«.

 وأش���ار ال���ى توقيع مذكرة 
تفاهم في شؤون اخلدمة املدنية 
والتنمي���ة االدارية بني البلدين 
وكذلك التوقي���ع على البرنامج 
الزمني للتعاون الرياضي لعام 
2011 استنادا الى مذكرة التفاهم 
للتع���اون في مجالي الش���باب 
البلدين  والرياضة املوقعة بني 

في عام 2008.
كما أشار الى ترحيب اجلانبني 
باالتفاق ال���ذي مت حول مذكرة 
التفاه���م للتع���اون ف���ي مجال 
املرأة بني املجلس األعلى للمرأة 
بالبحري���ن وحكوم���ة الكويت 
وذلك تعزيزا للتعاون في جميع 
املجاالت املعنية بش���ؤون املرأة 
في البلدين وخاصة االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية.
البحرين  وكان عاهل مملكة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
اكد ان العالقة بني بالده والكويت 
عالقة تاريخية أخوية متميزة، 
مش���يدا بح���رص البلدين على 

تطويرها في جميع املجاالت.
جاء ذلك خالل استقباله في 
قصر »الصافرية« نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مبناسبة 
زيارته للبحرين ليرأس اجلانب 
الكويت���ي في اجتم���اع اللجنة 
العليا املش���تركة للتعاون بني 

املنام���ة � كونا: غ���ادر نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
املنامة بعد زيارة رسمية استمرت 
يومني ترأس خاللها وفد الكويت 
الى اجتماع اللجنة العليا املشتركة 
الكويتية البحرينية في دورتها 

السادسة.
وكان ف���ي وداعه على ارض 
مط���ار البحري���ن الدولي وزير 
اخلارجي���ة البحريني الش���يخ 
خالد بن احمد بن محمد آل خليفة 
البحرين الشيخ  وسفيرنا لدى 
عزام الصباح وأركان الس���فارة 

في اململكة.
وفي مؤمتر صحافي مشترك، 
البحريني  قال وزير اخلارجية 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
ان اللجنة العليا للتعاون املشترك 
بني البحرين والكويت تعتبر من 
أهم اللجان بني البحرين واي بلد 
آخر شقيق أو صديق، وهي جلنة 
مهمة جدا يتم حتقيق الكثير من 
خاللها ملا فيه مصلحة البلدين.

وقال في املؤمت���ر مع نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
في ختام أعمال الدورة السادسة 
للجنة العليا للتعاون املشترك بني 
البلدين، ان »هذه اللجنة ما هي 
اال اطار وهي اطار صغير ال يسع 
العالقات العميقة والتاريخية بني 
بلدينا الشقيقني وما هي اال منظم 

اليقاع هذه العالقة«.
وذكر الشيخ خالد بن أحمد ان 
اجتماع اللجنة العليا بحث العديد 
من املواضيع ومنها التعاون في 

مختلف املجاالت.
وأض���اف »وقبل ذل���ك كله 
تش���رفنا مبقابلة امللك حمد بن 
عيس���ى ال خليفة حيث وجهنا 
جاللت���ه في العدي���د من االمور 
للتعاون والعمل املش���ترك بني 
البلدين وف���ي مختلف املجاالت 

عالقتهم���ا الثنائية في مختلف 
املجاالت واتخاذ خطوات عملية 
تسهم في تعزيزها وترتقي بها 
ال���ى تطلعات قيادت���ي البلدين 

الشقيقني.

أن هذا الق���رار قد مت بحثه على 
مستوى القادة في مجلس التعاون 
وبال شك فإنه سيفجر انطالقة 
جديدة لالستثمارات اخلليجية 

بني بعضها البعض.

من جانب آخ���ر، قال البيان 
الذي أصدره اجلانبان  املشترك 
في ختام أعمال اللجنة العليا ان 
اجلانب���ني البحريني والكويتي 
أكدا حرصهما على أهمية تطوير 

واش���ار الى ان »هذا املقترح 
يتضمن معاملة املواطن اخلليجي 
والش���ركات اخلليجي���ة في أي 
دولة م���ن دول مجلس التعاون 
كمعامل���ة مواطنيها«، الفتا الى 

اجتماع اللجنة المصرية ـ الكويتية 20 الجاري
القاهرة ـ هناء السيد

أكد مدير ادارة الوطن العربي بوزارة اخلارجية الكويتية الس��فير 
جاس��م املباركي ان العالقات التي جتمع الكويت مبصر هي »عالقات 
محورية ودائمة التطور« مشددا على وجود شراكة استراتيجية متينة 
وقائمة بني البلدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير املباركي على 
هامش ترؤسه االجتماعات التحضيرية ألعمال الدورة التاسعة للجنة 
الوزارية العليا املش��تركة املصرية � الكويتية التي ستعقد بالعاصمة 

املصرية في ال� 20 من الشهر اجلاري.
وق��ال املباركي ان انتظام انعقاد اللجنة املش��تركة بصورة دائمة 
سنويا »يدل على عمق العالقات الكويتية � املصرية وحرص القيادتني 

ف��ي كال البلدين على تدعيم هذا التع��اون الثنائي ملا فيه خير وصالح 
الشعب الكويتي ونظيره املصري«. واستذكر دور مصر البارز والكبير 
إزاء قضايا األمة العربية، السيما القضايا املتعلقة بالكويت، مشيرا الى 
موقفيها املش��رفني من دعم استقالل الكويت في عام 1961 واالحتالل 

الصدامي الغاشم لها في عام 1990.
وأشاد باجلهود التي بذلتها مصر ورجاالتها في سبيل اثراء احلركة 
التعليمية في الكويت والنهوض بها منذ نشأتها باالضافة الى مساهمتها 
في بناء النهضة والتنمية الش��املة التي شهدتها الكويت آنذاك. وأكد 
املباركي دعم الكويت ومساندتها لشقيقتها مصر في مختلف القضايا 

السياسية او االجتماعية او االقتصادية.

مسابقة معرض الكويت العلمي تعلن أسماء طالب »أفضل 100 فكرة« المتنافسين في المرحلة الثانية
أعلنت أمس مسابقة معرض الكويت العلمي، أكبر مسابقة علمية 
في الكويت تضم اكثر من 200 مدرس���ة، عن أسماء الطالب ألفضل 
»100 فكرة« والذين س���يواصلون املس���ابقة ف���ي مرحلتها الثانية 
لتطوير مشاريعهم العلمية حتى النهائيات التي ستعقد في شهر 

مارس من العام املقبل.
ويتنافس الطالب على املراكز العشرة األولى، حيث سيحصل الفائز 
باملرتبة األولى على منحة دراسية كاملة من اجلامعة األميركية في 
الكويت )AUK( لشهادة البكالوريوس في التخصص الذي يختاره 
الطالب، كما يحصل على كأس املرتبة األولى وجائزة نقدية بقيمة 
750 دينارا، وشهادتني تقديريتني للمشاركة واملرتبة وقسائم شرائية 
بقيمة 100 دينار، باإلضافة الى فرصة التدريب في شركة شلمبرجير 

للخدمات النفطية في اي من فروعها في العالم.
أما الفائز باملرتبة الثانية، فجائزته عبارة عن فرصة تدريب في 
شركة شلمبرجير للخدمات النفطية في فرع الكويت، باإلضافة الى 
كأس املرتبة الثانية وجائزة نقدية بقيمة 500 دينار، وش���هادتني 
تقديريتني للمش���اركة واملرتبة وقسائم شرائية بقيمة 100 دينار، 
وس���يحصل الفائز باملرتبة الثالثة عل���ى جائزة نقدية بقيمة 250 
دينارا وشهادتني تقديريتني للمشاركة وقسائم شرائية بقيمة 100 

دينار.
وقامت جلنة مسابقة معرض الكويت العلمي املكونة من علماء 
ومدرسني في مواد علمية باختيار »أفضل 100 فكرة« قدمها الطالب 

خالل الشهرين املاضيني، وفيما يلي أسماء الطالب 
املؤهلني للمرحلة الثانية وحتى النهائيات:

)قتيبة مأمون الشلبي، عالء الدين الشلبي(، محمد 
عواد جاسم العبيدي، )لطيفة العيسى، رؤة الرويح، 
أنفال األيوبي(، آمنة طرخان، سيف أحمد اخلولي، 
منى وليد العوضي، أنانيو باجشي، )فرح العدواني، 
هاجر املطيري، ش���يخة املطيري(، محمد العطار، 
)بالوشا وحيد شيخ، سنا أرشاد(، ايناس محمود 
العاشي، )شبهام ش���ارما، محمد حمزة، دهنجايا 
سوين(، )أكاش سريهاري، يحيى عبدالعزيز، بوبي 
فاروجيسي(، أحمد ابراهيم بوخمسني، حسن هيثم 
نحاس، عارفة يوس���ف اليكتريكواال، نادر ممدوح 
املنصوري، )قيصر أورجنزيب، سمير أورجنزيب(، 
عمر علي اسماعيل عبداهلل، عبير عرفان، )أديثيا 
براشانت، أجام ديب، سينج دوغرا(، صالح مهدي 

بوصلحة، س���راج سنثيلكومار، شامعون أحمد، بالل أنيل، )وردة 
عبداملقيت، منال عمر(، )نافود دبوس فيصل الدبوس، فاطمة مشاري 
الدبوس، فدوة منتصر عدنان(، س���بيكة عبدالرحمن الوزان، علي 
ش���ادي خليل، )غدير عماد الدين محمد، عمر عبدالهادي(، محمود 
البهنساوي، محمد البهنساوي، محمد عبداهلل، )يزن عامر جابر، حسني 
علي حيدر(، )باهر الغلفي، إسالم صالح الدين(، )آديل جونسون، 

سيباستني وولكر، ايشاس جولي(، )أبهيناف 
سوندرا رمان، ارجون برابهو كركل بولكري( 
عبداهلل عبدالهادي الهاجري، )حمد فرج، فهد 
املتوة السلمان العنزي(، )رمي خليل العطار، 
الرش���يد،  إبراهيم العطار(، أمينة عبدالفتاح 
إبراهيم كمال العذاري، )نور مليح محمد السيد، 
أمر فوزان الش���قفة(، )ه���ال الدرباس، خليفة 
الغامن، فيراس أبوشعار(، )يارا بسام، بلقيسيا 
كمال، سارة قسوس(، ناصر العبداآللي، زينب 
أحمد عباس، محمد الش���هابي، )رمي املطيري، 
مرمي مسعود محمد(، )شهد عيسى الزرد، تاال 
عمر املؤس���س، دميا خير(، )ليان الدويسان، 
صبا الصليطي، س���ارة الغامن(، سارة صالح 
سالم الكنيمش، مي محمد ابراهيم احمد مراد، 
)حمزة علي خان، محمد طالل العربيد(، )موضي 
الصباح، سارة هاش���م، هيا الضامر(، )راشد محمد الرشيد، راشد 
الراشد، محمد غادر(، )أسيل السالم، إيثار الرشيد(، )فرح السعيد، 
نورة الزايد(، )فاطمة الشوافن سارة مجبل(، )إسراء حسن عثمان 
حسن علي(، عبداإلله نواف املطوع، ربى سامي، )تسنيم العصفور، 
محمد العصفور، عبداحملسن العصفور(، سمية راني جوبتا، سارة 
املطوع، )سارة راشد محمد املنصور، يوسف راشد محمد املنصور(، 

محمد صالح الدوري، روث بروك، دالل الصحاف، حنان عرب، سارة 
حلمي عبداملعطي محمد، )أرجون هندا، إيش���يتا هندا(، )يوس���ف 
مغاور، فيضل كرم، عبدالرحمن الكندري(، )لكشمي سوفيتا، أمان 
كوشل(، هيا غازي العتيبي، دانيال عبدالصمد، )زياد عمر عباس، 
عمرو عبدين، محمد الس���ابن(، )انكيتا هندا، فينا هاشي(، فاطمة 
الزهراء حس���ني ميرزا، نور النصراهلل، عبداهلل اجليماز، فلس���ان 
محمد موسى، ليلى نس���يب، )هاريز جونسون، ساجنيك روي(، 
)غاليا الطواري، شيماء الكندري(، أماي رباب، )ناتاشا شكربورتي، 
أنوشكا ودهوان(، زينة زياد عبدالرحمن الذكير، مرمي مجيد، )حصة 
عبداهلل العباد، مي محمد بن شعبان، مرمي خليل الشطي(، )جمانة 
البغلي، جلني البغلي(، مشاعل خلف الشمري، )شهد املضف، رفاح 
الرفاعي، لطيفة الشايع(، )مرمي الس���عيد، نورة الفضلي(، نزهة 
الفرج، علي مجيد محمد، )دميا الصباح، رؤة املنيفي(، أحمد حسني 
أحمد مبارك، )دكش كيتان ش���اه، ديليب مينون، هاريكش براديب 

كومار(، )سيمران بهاتيا، شيجراف شهيد(.
وقالت املديرة التنفيذية ملسابقة معرض الكويت العلمي أسيل 
التركيت: ان املسابقة تشهد جناحا ناميا عاما بعد عام، وقد وصل 
عدد الطالب املتقدمني للمس���ابقة الى 248 طالبا قدموا 214 فكرة 
لتطويرها سواء مبجموعة أو مبفردهم، وقد كانت عملية اختيار 
»أفضل 100 فكرة« صعبة جدا مع األفكار املتميزة واملبتكرة والواعدة 

التي قدمها الطالب هذا العام.

أسيل التركيت


