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انطالق النسخة الثانية من جائزة فهد األحمد الدولية للعمل الخيري قريبًا

صرح االمني العام جلائزة الش���يخ فهد االحمد 
الدولية للعمل اخليري د.شبيب الزعبي بأنه يتم 
اآلن وضع اللمسات االخيرة النطالق النسخة الثانية 
للجائزة، وكشف عن انعقاد مؤمتر صحافي لالعالن 
عن انطالق اجلائزة وافرعها التي ستطرح خالل العام 
احلال���ي، وقال انه مت اعتماد جهات حتكيم جديدة 
ومتميزة لترفع من شأن العمل املهني للجائزة ومتيز 

املشاركات التي ستكون ضمن النسخة الثانية.
ودعا املواطنني واملختصني في العمل اخليري 
ال���ى ان يقدموا االقتراحات واالستفس���ارات التي 
ترفع من شأن العمل اخليري وت���طور اداءه وذلك 
ع�����ن ط����ري���ق ال����بريد االلكتروني للج���ائزة 
او ع���ن طريق   info@fahadal-ahmadaward.org

الهاتف: 55315993.

»Kuwait Talents« الذي تنظمه حملة »I Have A Dream« أحمد الفهد رعى معرض

طالل الخالد: نفخر بالمشاريع الصغيرة لشبابنا ونأمل تطويرها في المستقبل
محمد المجر

حت���ت رعاية نائب رئي���س مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادي���ة وزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد وحضور الشيخ طالل 
اخلالد انطلقت انشطة معرض I Have A Dream الذي تنظمه 

حملة Kuwait Talents مساء أمس األول.
وأعرب الش���يخ ط���الل اخلالد ع����ن فخره مبا يقوم به 
الشب����اب الك���ويتي م����ن مش����اريع قد تبدو لدى البعض 
بس���يطة لكنها حت���توي على مجهود كب��ير وطموح عال 
ميكن ان يترجم الى مشاريع ك����بيرة في املستقبل شاكرا 
منظمي املعرض ملا قاموا به م���ن جه����د ج���بار ب��رز في 
املستوى العالي للمعرض الذي يضاهي الشركات املتخصصة 
بهذا املجال كما جدد حتفيزه للش���باب بأن يش���دوا الهمة 
ويكثروا من هذه األنش���طة التي س���تدربهم على األعمال 

الكبرى مستقبال.
وم���ن ج�هتها قال��ت املنس���قة العام���ة للحملة موضي 
الش���ويحان ان حملة Kuwait Talents ه���ي حملة وطنية 
شبابية تهتم بتنمية وتطوير صغار املستثمرين الكويتيني 
)أصحاب املش���اريع الصغيرة( لالرتقاء بهم للمستويات 
املطلوبة وأخذ مكانة متقدمة في السوق احمللي واضافت اتينا 
بهذه الفكرة اميانا منا بدور الشباب الكويتي وقدرتهم على 
العطاء حني تتوافر لهم سبل الدعم املمكنة إلبراز طاقاتهم 
ومواهبهم وتوجيهها الى خدمة الكويت في جميع املجاالت، 

وقالت: معرض I Have A Dream هو مرآة للش���خص الذي 
يسعى للوصول إلى هدف جتاري عن طريق عرض سلعة 

أو خدمة أو فكرة سواء كانت ذهنية أو حرفية.
واكدت الشويحان ان احلملة تهدف الى دعم الشباب وتوفير 
البيئة املناسبة له لصقل مواهبه في مشاريعه وتوفير كل 
السبل إلجناحها وتشجيع الشباب بالتوجه للعمل في القطاع 
اخلاص والعمل احلرفي ليساهم في النهوض بعملية التنمية 
فالشاب الكويتي قادر على املشاركة في تنمية الكويت وان 

يكون له دور أساسي في املجتمع.
وضم املعرض عدة اقس���ام منه���ا التعليمية والثقافية 
مبشاركة معاهد ومراكز تدريب للشخصية والتنمية البشرية 
باإلضافة الى اجلامعة االسترالية الراعي املشارك للمعرض 
وعرض ملواهب الكويتيني من رسم وتصوير وقسم لألطفال 
احتوى على مركز فاطمة الطبي لالحتياجات اخلاصة ومحالت 
بيع احليوان���ات واأللعاب التدريبي���ة التعليمية كما ضم 
املعرض قاعة شبابية لعرض مباريات كأس العالم ودوري 
البالي ستيشن كذلك محالت بيع املالبس الرياضية الشبابية 
وقهوة الديوانية ومحالت بيع املشروبات واملأكوالت بكافة 

انواعها.
كما احتوى املعرض على قسم خاص لالتيالت ومحالت 
تصميم املالبس واالكسسوارات باإلضافة الى ريجيمي سنتر 
والش���ركات الغذائية وكان من ابرز الرعاة شركة اخلرافي 

وبنك الوطني وشركة اي دبليو.

جولة في احد أجنحة املعرض

جناح الكلية االسترالية

العوضي والعسعوسي فازا بفرصة 
االنضمام لـ »رحلة العمر« إلى بريطانيا

أعلن املجلس الثقافي البريطاني أمس أن طالبني كويتيني فازا 
بفرصة االنضمام الى »رحلة العمر 2010« الى اململكة املتحدة.
وقال املجلس الثقافي البريطاني في بيان صحافي ان جنى 
العوضي )19 عاما( من اجلامع���ة األميركية في الكويت وفهد 
العسعوس���ي )19 عاما( من الكلية االسترالية سينضمان الى 
غيرهما من األردن وقطر لقضاء أس���بوعني في رحلة ابداعية 
وثقافية في اململكة املتحدة الستكشاف احلياة وتعلم مهارات 

مهمة للقيادة واحلوار.
وتأس���س برنامج التب���ادل الثقافي العامل���ي بالتعاون بني 
مؤسسة »اتش.اس.بي.سي. الشرق األوسط احملدودة« واملجلس 
الثقافي البريطاني وبرنامج تعليم خارج الشاشة »أوفسكرين 
اكسبيدشينز« ومقره لندن في عام 2006 القامة روابط ابداعية 

وتفاهم ثقافي بني اململكة املتحدة والشرق األوسط.
وستتوجه جنى وفهد في جولة الى اململكة املتحدة في يوليو 
م���ن هذا العام لصقل جتاربهما وخبراتهما بجانب التعاون في 
تنفيذ مشاريع مع طالب ومتاحف وصاالت عرض ومؤسسات 

ابداعية واجتماعية في بريطانيا.
وباس���تخدام أحدث التقنيات س���يتبادل الطالبان عملهما 
وأنش���طتهما من خالل موقع تفاعلي ما يسمح آلالف الشباب 

في منطقة الشرق األوسط مبتابعة الرحلة على االنترنت.
ومن خالل العمل مع املدارس البريطانية واملنظمات احمللية 
والوطنية سيعكف الفريق على اختراع مصادر تعليمية تفاعلية 
مبتكرة من ش���أنها احلفاظ على اإلرث االيجابي للرحلة بهدف 

خدمة الشباب في جميع أنحاء العالم.
وقالت الرئيسة اإلقليمية للتواصل واإلعالم وخدمة املجتمع 
في بنك »اتش.اس.بي.س���ي. الشرق األوسط« كلثم الكوهجي 
»نحن نبحث عن قادة شباب طموحني لديهم القدرة على توصيل 
التفاهم بني الثقافات من خالل قوة الفن والسينما والتصوير 

الفوتوغرافي أو الكتابة«.
وأضافت ان »اتش.اس.بي.سي« يستثمر في االمكانات االبداعية 
للجي���ل اجلديد وهذه املبادرة تتي���ح لهم هذه الفرصة لتنمية 

مهاراتهم ومتابعة أحالمهم.
وقال مدير برنامج تعليم خارج الشاشة ستيفن ستابلتون 
»ان الهدف من املش���روع هو اعطاء الشباب من اململكة املتحدة 
والشرق األوسط فرصة للتواصل والتعلم من بعضهم البعض 

بطريقة ايجابية وخالقة«.
وقال املدير املش���ارك في البرنام���ج جيمي بوكانان دنلوب 
»اعتدنا رؤية الش���رق األوسط من خالل عيون غربية وأعتقد 
أنه س���يكون من املثير حقا أن نرى كيف تنظر منطقة الشرق 

األوسط الى اململكة املتحدة من خالل عيون جيل جديد«.

)سعود سالم(الشيخ طالل اخلالد يفتتح املعرض


