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رابطة األدباء تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخة باسمة الصباح األربعاء المقبل

قالت رابطة األدباء أمس انها س���تقيم حفال لتوزيع اجلوائز على الفائزين 
مبسابقة الشيخة باسمة املبارك العبداهلل الصباح لإلبداع الشبابي في الشعر 
والقصة القصيرة األربعاء املقبل. واضافت الرابطة في بيان صحافي ان الفائزين 
في املسابقة هم بسام املسلم الذي حاز املركز األول عن قصة »جليب الضباع« 
فيم���ا احتلت نورا بوغيث املركز الثان���ي عن قصة »يحدث أحيانا« كما فازت 

غدير املطيري باملركز الثالث عن قصة بعنوان »خطوة«.
واشارت الى ان منصور العازمي احتل املركز األول في مسابقة الشعر عن 

قصيدة »ال تبتعد« فيما حصل سالم الرميضي على املركز الثاني عن قصيدة 
»في مدح املصطفى« وحس���ن العندليب على املركز الثالث عن قصيدة »الى 
طويل العمر«. وهنأت الرابطة األدباء معربة عن ش���كرها الى الشيخة باسمة 

الصباح على رعايتها الكرمية للمسابقة ودعمها املتواصل للشباب املبدع.
يذكر ان جلنة حتكيم مسابقة القصة تكونت من األستاذتن ليلى العثمان 
وليلى محمد صالح فيما تكونت جلنة حتكيم مسابقة الشعر من كل من د.سالم 

خداده ووليد القالف.

صالون الملتقى اإلعالمي العربي يستضيف البراك اليوم

التي  كاحدى وسائل االعالم 
الساحة  فرضت نفسها على 
أداة من  االعالمية وأصبحت 
أدوات نق���ل األخبار وتبادل 

اعالمين وصحافين وكّتاب.
واشارت الى ان الصالون 
البراك في  سيستثمر وجود 
احلديث عن قطاع االتصاالت 

أبرز  املعلوم���ات باعتبارها 
س���مات وس���ائل االع���الم 

اجلديدة.
من جانب اخر أكد امن عام 
هيئة امللتقى ماضي اخلميس 
ان »جن���اح ن���دوة الصالون 
االولى التي كان ضيفها وزير 
االعالم االسبق د.أنس الرشيد 
منح احلافز االيجابي ملواصلة 

العمل«.
وق���ال اخلمي���س ان ذلك 
شكل دافعا قويا على استثمار 
واستغالل هذه الفرصة الثمينة 
م���ن أجل اح���داث املزيد من 
التواصل والتقارب بن الكوادر 
الكويتية املختلفة سواء كانت 
اعالمي���ة أو غيرها من التي 

تزخر بها الكويت.

امللتق���ى  ذك���رت هيئ���ة 
االعالم���ي العرب���ي امس ان 
صالونها سيستضيف الرئيس 
التنفيذي لشركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( د.سعد البراك 
اليوم، واضافت الهيئة في بيان 
صحافي ان البراك سيتناول 
من خالل مشاركته تفاصيل 
املالية وتأثيرها على  األزمة 
املؤسسات الكبرى خاصة على 

قطاع االتصاالت.
واوضحت انه سيتناول 
ايض���ا أهم التداعي���ات التي 
خلفتها األزمة املالية العاملية 
على احلركة االقتصادية بوجه 
الكويت  عام داخل وخ���ارج 
الي تب���ادل اآلراء  باالضافة 
واألف���كار م���ع احلضور من 

ماضي اخلميس د. سعد البراك

أنتيه رودينغ

جدار برلني

د.ميشائيل فوربس

المجدلي: 324 مسرحاً يستحقون التوظيف حتى أمس
أسامة دياب

اكد امن عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي املجدلي ان البرنامج 
يقوم بجهود حثيثة لتطبيق اجلزء الثاني من عالج 
موضوع املسرحن من بعض شركات القطاع اخلاص. 
واضاف ان االدارة املختصة بإعادة توظيف املسرحن 
تقوم بعرض الفرص الوظيفية املتاحة على املسرحن 
من العمل بالقطاع اخلاص، وفق تخصص كل منهم 

وخبرته في املجال الذي عمل به سابقا.
واشاد بالعديد من الشركات واملؤسسات الوطنية 
التي تفاعلت مع البرنامج وابدت استعدادها العادة 

توظيف املسرحن.
واضاف ان البرنامج قام بارسال كشوف املسرحن 
الى الش����ركات الداعمة لفك����رة البرنامج في احتواء 

وتوظيف املسرحن ضمن تخصصاتهم وخبراتهم.
وبّن ان الشركة الوطنية لالتصاالت حددت عددا من الوظائف التي 
حتتاجها في الفترة الراهنة منها: موظف تسويق، وخدمة عمالء وموظفو 
استعالمات وبدالة، ومسؤول موارد بشرية ومحاسبون وموظفو فروع 
ومهندسو مدنية واتصاالت والكترونيات وكهرباء ونظم معلومات، كما 
تسلم البرنامج كشوفا جلميع املسرحن ووظائفهم لشغل وظائف في 
مكاتب السياحة والسفر، كما طالبت الكلية االسترالية مبحللن مالين 

وقانونين. وزاد اما قطاع البنوك فقد ابدت مجموعة 
من البنوك اس����تعدادها الس����تقبال املسرحن حيث 
طلب البنك الصناعي عددا من الس����كرتارية وكذلك 
البنوك الوطنية واخللي����ج وبيت التمويل الكويتي 

والبنك االهلي.
واعرب املجدلي عن شكره وتقديره لتفاعل وتعاون 
املؤسس����ات املختلفة مع دع����وة البرنامج الى اعادة 
توظيف املس����رحن من ابن����اء الكويت حيث وجهت 
رس����ائل لرؤساء مجالس ادارات ومديري العديد من 
ش����ركات القطاع اخلاص، وقال املجدلي ان البرنامج 
قام بإعداد منوذج ترشيح للفرص الوظيفية املتاحة 
كما مت حتديد آلية التواصل مع قوائم املسرحن من 
خالل انشاء امييل خاص بهم وارسال رسائل قصيرة 
جلميع االسماء املدرجة بالكشوف يتم خاللها طلب 
السيرة الذاتية وفق منوذج موحد مت اعداده لهذا الغرض وسيتم ارسال 
السيرة الذاتية الى اجلهات الختيار ما تراه مناسبا ويتم بعد ذلك حتديد 
موعد املقابالت الش����خصية بحضور ممثلي جلنة التوظيف بالبرنامج 

لتفعيل استمارة الترشيح.
واعلن املجدلي عن آخر احصائيات لعدد املسرحن حتى يوم امس 
وكانت كالتالي: عدد املراجعن: 630 مسرحا، عدد املستحقن: 324 مسرحا 

وعدد غير املسرحن: 110.

فوزي املجدلي

 السفير األلماني: عالقات وثيقة وطويلة األمد
مع الكويت عززتها الزيارات المتكررة للمسؤولين

ضمنها اقامة استعراض الدومينو 
الكرنڤالي الذي يرمز الى سقوط 
اجلدار الشهير وينظم على هامش 
»مهرجان احلرية« الضخم املقام 
في املنطقة املتمركزة حول بوابة 

براندنبورغ.
واحتفلت أملانيا رس����ميا اول 
من امس ب����� »يوم الوحدة« الذي 
يعد مناسبة وطنية تقام كل عام 
ويحتشد خاللها مئات اآلالف من 
األشخاص قبالة بوابة براندنبورغ 
الش����هيرة في العاصمة األملانية 
برلن. وميثل عام 2009 سببا آخرا 
لالحتفال في أملانيا حيث يحتفل 
أيضا مبرور 60 عاما على والدة 
جمهورية أملانيا الفيدرالية والتي 
يعود تأسيسها الى شهر مايو من 

عام 1949.
وشهدت املانيا التي تتألف من 
16 والية وخاصة العاصمة برلن 
من الع����ام 1990 حتوالت جعلتها 
واحدة م����ن أكثر املراكز احليوية 
للفنون املعاصرة في أوروبا حيث 
يتخذ 175 متحفا ومعرضا للفنون 
و30 مسرحا و8 قاعات لسمفونية 
األوركسترا و3 دور أوبرا من هذه 

املدينة مقرا لها.

اقام����ة محاضرات وندوات مرورا 
بتنظيم رحالت سياحية الى أبرز 
معالم املدينة وجوالت سير على 
األقدام على طول املنطقة املالصقة 
للجدار الى جانب تنظيم زيارات 
الفنية  الى املتاحف واملع����ارض 
واقامة عروض مسرحية وحفالت 
موسيقية. واش����ارت الى انه في 
الوقت الذي يقوم فيه املغتربون 
األملان باحياء ذكرى »يوم التوحيد« 
في الكويت تتأهب العاصمة برلن 
الستضافة أحد أضخم االحتفاالت 
الت����ي تقام ف����ي تاريخه����ا ومن 

»الحظنا أن هناك اقباال مس����تمرا 
من مواطني دول����ة الكويت على 

زيارة البلد«.
واشارت انتيه الى وجود عوامل 
جذب للسياحة احلالية الى املانيا، 
حيث سيكون مبقدور زائري أملانيا 
هذا العام االس����تمتاع بتشكيلة 
متنوع����ة من األح����داث اخلاصة 
والتي ستحيي ذكرى سقوط جدار 
برلن وذكرى تأسيس اجلمهورية 
الفيدرالية حيث سيكون الدخول 
الى أغلب هذه االحتفاالت مجانا.

واضاف����ت ان من اهم االحداث 

اوض����ح الس����فير االملان����ي 
د.ميشائيل فوربس ان بالده تتمتع 
بعالقات تعاون وثيقة وطويلة االمد 
مع الكويت والتي تعززت في كثير 
من املناسبات عن طريق الزيارات 

املتكررة بن رجاالت الدولة.
وق����ال فوربس ف����ي احتفال 
السفارة االملانية في الكويت اول 
من امس بالذكرى ال� 20 على سقوط 
جدار برلن وهي اللحظة التاريخية 
التي شهدها عام 1989 والتي خلدت 
عملية اعادة التوحيد السلمي بن 
ش����طري أملانيا الشرقي والغربي 
بقوله »لدينا مجتمع جتاري أملاني 
مزدهر في الكويت ونحن نتطلع 
دوما الى اس����تمرار هذه العالقة 
في املستقبل«. واضاف ان تعزيز 
العالقات »يأتي من خالل تعميق أطر 
التعاون املشترك الذي يهدف الى 
توطيد أواصر الترابط بن البلدين 
في ش����تى املج����االت االقتصادية 

والسياسية والثقافية«.
م����ن جانبها، اف����ادت املديرة 
االقليمية ل����دول اخلليج للمكتب 
الوطني االملاني للس����ياحة أنتيه 
رودينغ بأن عام 2009 ميثل أنسب 
األوقات للسفر الى أملانيا، وقالت: 

السفارة األلمانية تحتفل بالذكرى الـ 20 إلعادة توحيد شطري ألمانيا


