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الفالح تفّقد مسجد جزيرة فيلكا

المطيري: مؤتمر ومعرض األشغال الثاني 
يسهم في عرض الخبرات ونتائج التطبيقات

»مايكروسوفت«: ملتزمون بدعم الحكومة تقنيًا

انطالق���ا م���ن دور وزارة 
األوقاف في رعاية املس���اجد 
وصيانتها واالش���راف عليها 
والعمل على راحة رواد بيوت 
اهلل وخدمته���م وبن���اء على 
توجيهات نائب رئيس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف املستشار راشد 
احلماد قام وكيل وزارة األوقاف 
والش���ؤون االسالمية د.عادل 
الفالح بزيارة تفقدية ملسجد 
جزيرة فيلكا لالطالع على وضع 
مسجد جزيرة فيلكا وما منى 
إلى علم الوزارة من منع األذان 

في املسجد.
رافق د.عادل الفالح وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
األمن العام اللواء خليل الشمالي والوكيل املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب ومدير األمن العام 
الل���واء طارق حمادة ومراقب مس���اجد محافظة 

العاصمة خالد هالل.

وأثن���اء تفقد وكي���ل وزارة 
األوقاف والوفد املرافق له ملسجد 
القرية  الواقع في  جزيرة فيلكا 
التراثي���ة تب���ن ان هناك عطال 
في السماعات اخلارجية ملئذنة 
املسجد الذي يقع بداخل القرية 
التراثية، ومن ثم مت تصليحه من 
قبل مهندسي الصوت في قرية 
فيلكا التراثي���ة ومت رفع األذان 
وقام الوف���د بأداء الصالة داخل 

املسجل.
واكد نائب رئيس قرية فيلكا 
التراثية عبدالعزيز عبيد حرص 
مسؤولي القرية على إقامة هذه 

الشعيرة االسالمية.
هذا وقام عدد من املهندس���ن والفنين الذين 
يعملون في مكتب الش���ؤون الهندسية في قطاع 
املس���اجد بالتوجه الى مس���جد فيلكا في القرية 
التراثية إلجراء صيانة كاملة لكل مرافق املسجد 

من صوت وكهرباء وخالفه.

فرج ناصر
قال رئيس قس���م اإلعالم 
اللجنة  واملتابع���ة ومق���رر 
اإلعالمية ملؤمت���ر ومعرض 
األشغال العامة الثاني بوزارة 
األش���غال أحمد املطيري ان 
املنعقد من 20 حتى  املؤمتر 
22 اجلاري يهدف الى مناقشة 
بعض املواضي���ع املرتبطة 
بأعمال وزارة األشغال العامة 
والتي تش���ترك فيها جهات 
اخرى داخل وخارج الكويت 
ولهذا الهدف فإن املتحدثن في 
جلسات املؤمتر سيساهمون 
في عرض خبراتهم ونتائج 

تطبيقاته���م ومقارنتها مبا يتم تطبيقه محليا 
للعمل على رفع مستوى األداء في التطبيقات 

احمللية.
وتاب���ع: ان املؤمت���ر يهدف كذل���ك الى رفع 
مستوى املعرفة الهندسية والتقنية والتنظيمية 
مبوضوع���ات املؤمتر مبا يع���ود بالنفع على 
املش���اركن وتطبيق هذه املعرف���ة في حياتهم 

العملية.
وقال: ميث���ل ه���ذا املؤمتر أهمي���ة خاصة 
للمش���تغلن باملج���االت التالي���ة: املخططون 
واملصممون واملشرفون على التنفيذ والصيانة 
في مشاريع األشغال العامة )اجلهات الهندسية، 
املكاتب االستش���ارية، املقاول���ون.. وغيرهم(، 
اجله���ات صاحب���ة العالقة بتخطي���ط املرور 
وتطبيقاته، اجلهات املرتبطة مبشاريع وجتارب 
النقل اجلماعي، اجلهات املنتجة واملس���تخدمة 
للمياه املعاجلة والقائمة بأعمال ضبط اجلودة 
واحلماية البيئية، اجلهات املؤثرة في مس���ار 

الدورة املستندية للعقود.
وعن محاور املؤمتر اوضح ان محاور املؤمتر 
تتمثل في: االختناقات املرورية والنقل اجلماعي، 
االس���تفادة القصوى من املي���اه املعاجلة، آلية 
تسريع تنفيذ املشاريع اإلستراتيجية )الدورة 

املستندية(.
وأضاف: تفتخر وزارة األشغال العامة بأنها 
اجنزت العديد من املشاريع احليوية في الكويت 
وفي مختلف القطاعات، وتعتبر وزارة األشغال 
احد مصادر التوظيف املهمة للمهندسن حديثي 
التخرج، ويحتاج املهندسون من ذوي اخلبرات 
احملدودة الى اكتساب املعرفة والدروس العملية 
التي ميكن للخبراء في اي مجال تقدميها لهم، 
لذلك ستتميز هذه الدورات التدريبية باستضافة 
عدد من اصحاب اخلبرة في مجال ادارة املشاريع 
والذين قاموا بإدارة املش���روعات املتميزة التي 
قامت وزارة األش���غال بتنفيذها الس���تعراض 
الدروس املستفادة حول ادارة مختلف مراحل 
املشروع، وتناقش هذه الدورة التدريبية عددا 
من النقاط احملددة في مجاالت ادارة املشروع، 

وأفضل املمارسات الفنية لتنفيذ املشاريع.
لذا فستعقد دورتان تدريبيتان على هامش 
انشطة املؤمتر، لتزويد املشاركن من املهندسن 

باملعلومات اخلاصة باملوضوعات 
التالية لهاتن الدورتن: الدروس 
املس���تفادة من ادارة املشاريع 
)مش���اريع الوزارة(، الدروس 
املس���تفادة من األم���ور الفنية 

)مشاريع الوزارة(.
علما بأن مدة كل دورة خمسة 
ايام وسيتبع كل يوم من الدورة 
التدريبية جلسة مناقشة حول 

الدروس املستفادة.
وتطرق املطيري الى جوائز 
العامة للتميز  وزارة األشغال 
حيث اعلن���ت اللجنة العلمية 
ملؤمت���ر األش���غال الثاني عن 
تخصيص ثالث جوائز للتميز 
متنح خالل أيام املؤمتر الهدف منها تعزيز املعرفة 
باملشاريع املهمة ومستويات التميز بها بالكويت، 
وجائزة التميز في اجناز املشاريع: متنح هذه 
اجلائزة ألحد مشاريع وزارة االشغال العامة التي 
مت تسليمها الى املالك قبل نهاية عام 2009 في 
الوقت احملدد وبتكلفة تقارب ميزانية املشروع 
وباجلودة املطلوبة في التصميم واإلنشاء، وجائزة 
التميز في تطبيق أنظمة الس���المة: متنح هذه 
اجلائزة ألحد املشاريع حتت التنفيذ بالكويت 
والذي يطبق افضل اجراءات السالمة باملوقع )او 
املواقع( والذي يبرهن على ان سجالت السالمة 
به متميزة، وجائزة التميز في تطبيق مفاهيم 
االس���تدامة: متنح هذه اجلائزة ألحد املشاريع 
املنفذة بالكويت والتي تطبق أو طبقت بكفاءة 

مفاهيم االستدامة في التصميم واالنشاء.
وعن الترشح للجوائز وطريقة اختيار املشروع 
الفائز ذكر انه ميكن ألي شخص ان يتقدم بتقدمي 
منوذج طلب الترش���يح ألي من هذه اجلوائز 
شريطة ان يتم اعتماد منوذج الترشيح من مالك 
املشروع، وميكن احلصول على املعلومات اخلاصة 
بالترش���يح � باللغة االجنليزية من سكرتارية 
مؤمتر األشغال العامة )منطقة 1 � الدور الثالث 
� مبنى وزارة األشغال العامة بجنوب السرة(، 
وسيتم تقييم الترشيحات بواسطة جلنة محايدة 
مت اختياره���ا مبعرفة اللجنة العلمية للمؤمتر 
من داخل وخارج الوزارة على ان تعلن النتائج 

خالل أيام املؤمتر.
وقال انه متت دع���وة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش���يخ أحمد الفهد كمتحدث رسمي في حفل 
افتتاح املؤمتر حول تأثيرات الدورة املستندية 
على تنفيذ خط���ة التنمية بالكويت، باالضافة 
الى املتحدثن املتخصصن العاملين واحمللين 
لع���رض خبرتهم ورؤيتهم لتطوي���ر العملية 
الهندسية واحلياتية، كما مت ايضا دعوة بعض 
املتخصصن العاملين للتعليق على مخرجات 
وتوصيات حلقات النقاش خالل جلسات املؤمتر 
إلثراء النقاش واخلروج بتصور علمي وعملي 
لوضع احللول وتيسير وتوفير االمكانات الالزمة 

لوضعها موضع التنفيذ.

أكدت ش���ركة مايكروس���وفت � الكويت أمس 
التزامها بتقدمي افضل املمارسات التقنية ودورها في 
حتسن االداء داخل احلكومة االلكترونية الكويتية 

سعيا الى االرتقاء مبمارسات احلوكمة.
وقالت الشركة في بيان صحافي مبناسبة اختتام 
ورشة العمل التي نظمتها لكبار مسؤولي تقنية 
املعلومات في احلكوم���ة الكويتية بالتعاون مع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ان الورشة 

»شملت عروضا توضيحية قدمها خبراؤنا«.
وأوضح مدير الشركة في الكويت ايهاب مصطفى 
ان تنظيم الورش يعكس التزام »مايكروسوفت« 
الدائم جتاه تطوير االقتصاد املعرفي في الكويت 
من خالل جتهيز مواطني الدولة باملهارات التقنية 
التي يحتاجونها لكي يتمكنوا من املنافسة واثبات 
كفاءتهم في البيئة االقتصادية العاملية السائدة 

اليوم.
وأشار مصطفى الى ان الورشة ساعدت على 
تطوير وتعزيز مجموعة خدمات الش���ركة وانها 
تعمل حاليا على مشروعن األول توظيف وتدريب 
الباحثن عن العمل والثاني تطوير مهارات مواطني 
الكويت في القطاع اخلاص من خالل برامج التدريب 

املتخصصة.
وقال ان حكومة الكويت متلك رؤية مستقبلية 
واضح���ة فيما يخ���ص تطوير البني���ة التحتية 
للتكنولوجيا في البالد و»مايكروسوفت« ملتزمة 

بالتعاون مع احلكومات حلفز النمو والتشجيع 
على االبتكار من خالل احللول التقنية والشراكات 
التي تس���هم في ايجاد فرص للنمو االقتصادي 

واالجتماعي.
وم���ن جانبه، قال نائب املدي���ر العام لتقنية 
املعلومات في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
قصي الشطي ان الورشة ساعدت على فهم توجهات 
التكنولوجيا املستقبلية واالطالع على التقنيات 

اجلديدة التي تعمل عليها »مايكروسوفت«.
وأضاف الش���طي ان القطاع احلكومي يشهد 
حاليا حتديات تتعلق باجلاهزية التقنية وثقافة 
التغيير والتطوير، موضحا ان الورش���ة وفرت 
رؤية واضحة حول اجلي���ل املقبل من اخلدمات 
احلكومية مما يس���اعد على وضع خطة محكمة 
نستطيع من خاللها رفع مس���تويات االنتاجية 

وتعزيز ممارسات احلوكمة.
وأوض���ح ان اجلهاز يتطلع ال���ى تنظيم مثل 
هذه األنش���طة في املستقبل والتي تندرج ضمن 
اتفاقية الشراكة االستراتيجية بن حكومة الكويت 

و»مايكروسوفت«.
أما مدير القطاع العام في »مايكروس���وفت« 
اخلليج نعيم يزبك فقال ان رؤية الشركة ترتكز 
على القطاع العام من اج���ل تقدمي مجموعة من 
احللول من شأنها حتديث وتطوير مستوى اخلدمات 

احلكومية.

بناء على توجيهات الحماد 

يهدف لرفع مستوى األداء

 تكرمي عبدالعزيز البابطني

جانب من ملتقى النقد األدبي

الزميل عدنان الراشد في مداخلة له زيد بن غيام متحدثا في اللقاء

د.عادل الفالح

أحمد املطيري

بن غيام:  حملة »ابدأ بنفسك« إلصالح حال الكويت
 الراشد: تحقيق أهداف الحملة يحتاج إلى »فزعة« األهالي

أدباء سعوديون وعرب: مؤسسة البابطين
 تسهم في إثراء الثقافة والشعر العربي

»ابدأ بنفسك« نصب أعينهم حتى 
يكون هن���اك إصالح من خالل 

الرقابة الذاتية.
وبدوره حتدث رئيس اللجنة 
اإلعالمية في احلملة عبدالكرمي 
الهندال ع���ن اخلطة اإلعالمية 
للحملة وكانت خطوتها األولى 
مبرحلة حتمل شعار »اهلل ثم 
الوطن ثم األمير« وهو شعار 
أساسي إلصالح ذات الفرد أما 
الثانية فارتكزت على  املرحلة 
الرقابة الذاتية لألفراد من خالل 

محاسبة الذات وتقييمها.
وأكد أن احلملة تطوعية وأن 
الدعم يأتي من خالل وس���ائل 
اإلع���الم التي له���ا دور كبير 
وأساس���ي بتوعية املواطنن 
وحثه���م عل���ى احلف���اظ على 
مق���درات بلدهم، قائ���ال انه ال 
توجد أي معوقات للحملة التي 
تتوجه جلمي���ع أفراد املجتمع 
الكويتي سواء كانوا مواطنن 
أو مقيمن للسعي إلى حتقيق 
مفهوم الوحدة الوطنية وحتقيق 

مصلحة الوطن.
ومن جانبه أكد نائب رئيس 
حتري���ر »األنباء« وأمن س���ر 
جمعي���ة الصحافي���ن عدنان 
الراش���د أن اخل���روج بنتائج 
ملموس���ة للحملة يحتاج إلى 
بعض الوقت وال ميكن حتديده 
اآلن، مشيرا إلى أن الظواهر التي 
دخلت الكويت مؤخرا واألوضاع 
التي تشهدها البالد في اآلونة 
األخيرة سُتحل ال محالة وذلك 
ألن أساسات الكويت متينة وال 
تهت���ز بها ولكن كل ما يتطلبه 
األمر هو بعض الوقت كما يحتاج 
أعضاء حملة »ابدأ بنفسك« إلى 
»الفزع���ة« الكويتي���ة لدعمهم 

وحتقيق أهدافهم.
وتسلم الراشد درعا تكرميية 
من رئيس احلملة زيد بن غيام 
وذلك تقديرا للدعم الذي تقدمه 

جمعية الصحافين للحملة.

الى انشاء جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطن للدراس���ات التاريخية 
والثقافية في األندلس والتبرع 
بانشاء عدد من املدارس والكليات 

لعدد من الدول.
واستعرض اصدارات املؤسسة 
املجموعة في 214 مجلدا اضافة 
ال���ى 26 ديون���ا ش���عريا و40 
كتاب مختارات ش���عرية فضال 
ع���ن تخصيص دي���وان للطفل 
الفلسطيني الشهيد محمد الدرة 
ش���ارك فيه نحو 395 ش���اعرا 
ومختارات من الش���عر العربي 
احلديث ف���ي اخلليج واجلزيرة 

العربية مبشاركة 253 شاعرا.
وكش���ف البابطن عن البدء 
في انشاء وقف باسم املؤسسة 
يتش���كل من 40 دورا يخصص 
ريعه لصالح أنشطتها ولضمان 
استمراريتها في أداء رسالتها في 
تعمي���ق مفهوم الثقافة العربية 
واالهتمام باملبدعن في مجاالت 
الش���عر ومختلف فنون األدب 
الس���يما في ه���ذا العصر الذي 
يشهد غزوا ثقافيا يهدد املوروثات 
الثقافي���ة باالندثار م���ا لم تكن 
هناك أوعية تعمل على حمايتها 
واحملافظة عليها لتتناقلها األجيال 

جيال بعد جيل.
وكان رئي���س نادي الرياض 
األدبي د.عبداهلل الوش���مي كرم 
في ختام اجللس���ة عبدالعزيز 
س���عود البابطن تقديرا لدوره 
العربية  األم���ة  في حفظ تراث 
وللجهود املتميزة التي تضطلع 
الثقافة  بها مؤسسته في مجال 
والفكر واألدب على املس���توين 
العربي واالسالمي بل والعاملي.

يذكر أن وزير الثقافة واالعالم 
الس���عودي د.عبدالعزيز خوجة 
افتت���ح امللتقى االثن���ن املاضي 
مبش���اركة 30 اديبا وشاعرا من 
مختلف الدول العربية ويتناول 
محاور نقدية منها النقاد السعودين 
دراسات حتليلية النتاجهم النقدي 
واثر املناهج النقدية احلديثة في 
نقد الشعر السعودي واثر املدارس 
األدبية في نقد الشعر السعودي 
ومفه���وم الش���عر ووظيفته في 
الس���عودي  الش���عر  رؤى نقاد 
والشعر السعودي في رؤى النقاد 

العرب.

اإلصالح من خالل إصالح الذات 
وأن يكونوا قدوة لغيرهم.

وأشار بن غيام إلى أن هدف 
احلملة كبير وممتد سواء داخل 
الكوي���ت أو خارجها حيث ان 
هن���اك توجها لدى املش���روع 
باالنط���الق باحلمل���ة إقليميا 
وعامليا ضمن أس���س احلملة 
الت���ي تهدف إل���ى تعزيز قيم 
الوالء واالنتماء للوطن وعلى 
اجلميع أن يضع شعار احلملة 

في نفس الرأي العام من خالل 
بعض البرامج التي تبث على 
الفضائيات مبينا ما نراه اليوم 
من دور مهم لوس���ائل اإلعالم 
البلد  مهم فيما يح���دث داخل 
أكثر  الكويت من  حيث تعتبر 
التي ينشر غسيلها في  الدول 
اخلارج من خالل تضخيم بعض 
املواضيع من قبل بعض وسائل 
املواطنن  اإلعالم، وكذلك على 
أن يكونوا س���باقن في عملية 

جلميع م���ن يعيش على أرض 
الكويت من مواطنن ووافدين 
إلش���راك اجلميع بها ملا حتمله 
من قيم حميدة حتى يس���تفيد 
منها اجلميع، الفتا الى أن رسالة 
احلمل���ة تعال���ج كل تفاصيل 
املجتمع السياس���ية والثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية.
ب���ن غي���ام عن  وحت���دث 
ضرورة الرقاب���ة الذاتية على 
وسائل اإلعالم قبل بث اإلثارة 

منحة سنويا للطلبة العراقين 
وبجان���ب ذل���ك تنظ���م دورات 
تدريبية لعلم العروض وتذوق 
الشعر ومهارات اللغة العربية.

وتطرق عبدالعزيز البابطن 
لدور املؤسسة في مجال حوار 
احلضارات بانش���اء مركز لهذا 
الهدف عام 2005 يعنى بالتعاون 
مع اجلامعات العربية واألجنبية 
لتنظيم دورات تدريبية علمية 
في مجاالت علوم اللغة واالرشاد 
السياحي التاريخي واحلضاري 
في اس���بانيا وجامعات قرطبة 
وغرناطة وملقة واشبيلية اضافة 

آسيا اضافة الى مكتبة البابطن 
املركزية للشعر العربي في الكويت 
ومكتب���ة البابطن الكويتية في 
القدس وجائزة البابطن الكويتية 
للشعر العربي في فلسطن ومركز 

البابطن للترجمة.
وفي مج���ال التعليم أطلقت 
البابطن  املؤسسة بعثة سعود 
الكويتية للدراسات العليا وهي 
تغطي الش���عوب االسالمية في 
جمهوريات آسيا الوسطى بكامل 
تكاليفها مبعدل 100 منحة سنويا 
للدراسة في جماعة األزهر بالقاهرة 
و50 منحة سنوية ألفريقيا و100 

الفك���ر واألدب والثقافة ومنها 
انشاء مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطن لالبداع الشعري 
معنية برعاية األدب وتكرمي األدباء 
ومقرها الرئيسي في القاهرة ثم 
توسعت بفتح مكاتب لها في كل 

من تونس والكويت.
كما تضمنت االجنازات اطالق 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطن 
»أحفاد االم���ام البخاري« وهي 
ألف  جائزة سنوية قيمتها 100 
دوالر لترميم اجلسور الثقافية 
األصيلة بن األمة العربية والدول 
االسالمية املس���تقلة حديثا في 

رندى مرعي
اعتبر رئيس احلملة الوطنية 
الشعبية »ابدأ بنفسك« زيد بن 
غيام أنه على كل فرد ادراك أنه 
اذا أراد أن يصلح حال الكويت 
فيجب عليه البدء بنفسه وذلك 
ألن الرقابة الذاتية هي املعيار 
األول الصالح املجتمع، مشيرا 
الى أن انطالق هذه احلملة جاء 
نتيجة ما وصلت اليه البالد من 
توترات في اآلونة األخيرة حيث 
وصلت الى حد خطير يستوجب 
الوقوف عليه ويحث على ايجاد 
طريقة تغير املفاهيم اخلاطئة 
والسلبية لدى املواطنن وكانت 
حملة »ابدأ بنفسك« ليكون كل 
مواطن مواطن رقيبا على نفسه 
من خالل مراقبة ذاته واصالح 

أي اعوجاج فيها.
كالم بن غيام جاء خالل لقاء 
نظمته جمعية الصحافين مساء 
أمس األول حيث أوضح أن شعار 
احلملة »ابدأ بنفس���ك« رسالة 
االنبياء وعلى أساس���ها قامت 
العريقة واجلانب  احلضارات 
الشرعي يعزز مثل هذه املبادئ 
األساسية لتطور املجتمعات، 
حيث ان الرجال الذين صنعوا 
ال���دول احلديثة بدأوا بإصالح 
أنفسهم وتقييمها حتى يكونوا 

قدوة لآلخرين.
وأشار الى أن احلملة تهدف 
لإلصالح احلقيقي في املجتمع 
من خالل »ابدأ بنفسك« وتريد 
التغيير عن طريق هذه الرسالة، 
الغزو  الكويت بعد فترة  وفي 
الفئوية  الغاش���م بدأت تظهر 
ب���دأت تنخر  التي  والطائفية 
في عظ���م الدولة م���ا يرجعها 
لعش���رات السنن، وأن مفهوم 
»ابدأ بنفسك« يقدم للمواطنن 
رس���الة حتمل معاني وطنية 

كبيرة وعميقة.
وأك���د ان احلملة ليس���ت 
موجهة فقط للكويتين ولكن 

الرياض � كونا: أش���اد أدباء 
سعوديون وعرب بدور مؤسسة 
اثراء  البابط���ن في  عبدالعزيز 
العربية واالس���المية  الثقاف���ة 
واضطالعه���ا برس���الة حف���ظ 
وترس���يخ امل���وروث الثقاف���ي 
واالعتناء باألدباء ورجاالت الفكر 

في العالم العربي.
ودعا املش���اركون في ملتقى 
النقد األدبي الليلة قبل املاضية 
خالل استعراضهم جهود مؤسسة 
عبدالعزي���ز البابطن في خدمة 
الشعر العربي الى االقتداء بهذه 
التجربة املتميزة والفريدة التي 
تستهدف البذل والعطاء وكرست 
جهودها للنهوض بالثقافة العربية 
وربط األجيال باملوروثات األصيلة 

في املجال األدبي والشعري.
كم���ا دع���وا رج���ال األعمال 
للمس���اهمة على غرار مؤسسة 
البابط���ن في تطوي���ر القطاع 
الثقاف���ي بتخصي���ص جزء من 
أرباح مؤسساتهم لالستثمار في 
أعمال خيرية ذات صلة باألدب 
والثقافة تعمل على تعزيز مفاهيم 
االنتم���اء لهذه األمة وتش���جع 
األجيال على االطالع على رواد 
األدب والثقافة في التاريخ العربي 

القدمي واحلديث.
وأك���دوا أن الكوي���ت الت���ي 
الثقافي  حتتضن هذا الص���رح 
الكبير الذي ميثل تشريفا لآلمة 
العربية واالسالمية جمعاء تتميز 
بالتفرد ف���ي كثير من اجلوانب 
الثقافية والسياس���ية وتزخر 
بتجارب واس���هامات كثيرة في 
مجاالت العل���وم واملعرفة وكل 
ما م���ن ش���أنه تق���دم وتطور 

االنسانية.
البابطن  وكان عبدالعزي���ز 
استعرض مسيرة املؤسسة منذ 
فكرة انشائها عام 1982 وانطالقتها 
عام 1989 معربا عن تقديره البالغ 
للدع���م املعنوي الكبي���ر الذي 
حظيت به املؤسسة من القياديتن 
الكويتية والسعودية مما كان له 
األثر الكبير لتمضي املؤسس���ة 
قدما نحو حتقي���ق أهدافها في 
العربي  الثقافة والتراث  حماية 

من االندثار.
وسلط البابطن الضوء على 
اجنازات املؤسس���ة في مجاالت 

خالل لقاء نظمته جمعية الصحافيين

عبدالعزيز البابطين سلط الضوء على أبرز إنجازاتها

)كرم دياب(تكرمي جمعية الصحافيني


