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المزيدي: قرارات مجلس وزراء االتصاالت العرب ستعزز العمل العربي المشترك

صنعاء ـ كونا: قال وكيل وزارة املواصالت م.عبداحملسن املزيدي ان نتائج 
اجتماعات مجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات ستمثل دفعة للعمل 

العربي املشترك والتي سيستفيد منها املواطن العربي بصورة مباشرة.
وأضــــاف املزيدي في تصريح لـ »كونــــا« عقب اختتام اجتماع املجلس في 
دورته الـ 14 ان ما مت االتفاق عليه في مجال تخفيض أسعار املكاملات البينية 
واالســــعار التبادلية بــــن مختلف االقطار العربية ســــيؤدي لزيادة االتصال 

والتواصل بن املواطنن في الدول العربية.

وأشار الى ان االجتماع أقر تسهيل االجراءات اجلمركية فيما يتعلق بتبادل 
البريد العاجل والطرود البريدية، مبينا ان وزارة املواصالت الكويتية كانت قد 
تقدمت مبجموعة من التوصيات لتطوير العمل العربي املشترك في مجال االتصاالت 

واملعلومات، وان االحتاد قد أخذ بعدد من تلك املالحظات واالقتراحات.
وأقر مجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات في اجتماع دورته الـ 14 
مشروع النطاقات العلوية العربية العامة ومتثيل اسم النطاق العلوي العربي 

العام باللغة العربية على شبكة االنترنت.

تكرمي مجموعة احلميضي 

تكرمي عبدالرحيم العوضي من »عالم املارينا«

تكرمي بنك اخلليج رنا كمشاد تكرم مجموعة الساير

تكرمي شركة إكسون موبيل

»إنجاز« الكويت في سطور أشواق المضف: شبابنا هم اللبنة األساسية 
لتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي

من أجواء الحفل
»اجناز« هـــي منظمة غيـــر ربحية 
وغيـــر حكومية يدعمها القطاع اخلاص 
في الكويـــت، وهي عضو في »جونيور 
اشـــيفمنت العاملية« املنظمـــة الدولية 
غير الربحية، ومن خالل عالقات شراكة 
استراتيجية مع قطاعي االعمال والتعليم 
في الكويت ومبساعدة متطوعن مؤهلن 
ومخلصن، توفر اجناز برامج تعليمية 
ادارة االعمال والقيادة  تتعلق مبهارات 

بهدف إلهام وتعليم االجيال القادمة.
و»اجناز« هي عضـــو في »جونيور 
اشيفمنت العاملية« املنظمة الدولية غير 
الربحية، وتعد منظمة »جونيور اشيفمنت 

العاملية« التي تعمل حاليا في قرابة 123 
دولة وتغطي انشطتها 3.9 مالين طالب 
سنويا، اكبر منظمة في العالم متخصصة 

في التعليم االقتصادي واسرعها منوا.
وبصفتها عضو في »جونيور اشيفمنت 
العاملية« تستفيد اجناز من برامج تربط 
بشـــكل فعال بن مبادئ العمل واملنهاج 
املـــدرس، حيث جتمع ما بـــن الطالب 
واملدرســـن واولياء االمـــور وافراد من 
مجتمع االعمـــال، وتتمتع اجناز مبركز 
فريد يؤهلها الشـــراك املجتمع الكويتي 
بشـــكل نشـــط في الهام وتعليم اجيال 

املستقبل.

تقدمت عضو املجلس البلدي م.أش��واق 
املضف في تصريح خاص ل� »األنباء« بالشكر 
ملؤسسة اجناز الكويت على هذا اجلهد اجلبار 
وتلك االفكار النيرة التي تساهم في اكتشاف 
مهارات ومواهب ش��باب وش��ابات الكويت 
ومنحه��م الفرصة الظهار افكارهم الى النور 
كما شكرت املؤسسة الختيارها عضوة في جلنة 
التحكي��م. وقالت: من وجهة نظري ان جميع 
املشاركني في املسابقة هم فائزون وفائزات، 
موضحة ان جميع املشاريع كانت متميزة وذات 

افكار مختلفة ومتميزة. واضافت تلمست ان 
هناك جهدا مبذوال وابداعا واصرارا وعزمية 
من قبل ش��باب وشابات تتراوح اعمارهم ما 
بني 14 � 17 عاما وهذا سن صغير وهم اللبنة 
االساسية واالولية لتحويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري، مؤكدة تشجيعها الشباب على 
االستمرار في مثل تلك املشاريع، قائلة: املشروع 
يبدأ بحلم وللحلم خطوات اولها التأسيس وفي 
الواقع فانه من االفضل ان يبدأ التأسيس في 

هذا العمر الصغير.

ـ متيز احلفل بحســـن التنظيم وروعة 
الديكورات داخل القاعة.

ـ قدمت فرقة كابوليرا الكويت عروضا 
فنية بهرت احلاضرين باملوسيقى اجلميلة 

واألداء املتميز ألعضاء الفرقة.
ـ قامت الرئيس التنفيذي إلجناز الكويت 

رنا كمشاد بتكرمي اجلهات الراعية.
ـ أشاد كل من م.أشواق املضف وم.منار 
احلشـــاش وعمر القوقة وهيثم الشـــايع 
باملشـــروعات التي مت عرضها واكدوا ان 
جميعها تستحق ان تكون مشاريع فائزة، 
وقاموا بتكـــرمي الفائزين باملراكز الثالثة 
األولى وقد شاركت وزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي د.موضي احلمود في تكرمي 
الفائزين باملركـــز األول، وقد طلب هيثم 
الشـــايع من وزيرة التربيـــة ان تتعاون 
الوزارة مع هؤالء الطلبة في هذا البرنامج 
بأن تعطيهم الوقت الكافي للمشاركة دون 

التأثير في دراستهم في املدارس.
ـ مت تقدمي عـــرض مرئي خالل احلفل 
لبعض أصحاب املشاريع والذين حتدثوا 

عن افكار مشاريعهم بشكل مختصر.
ـ قدم مؤدي احلركات اخلطرة والبهلوانية 
مايك نايزر من الواليات املتحدة االميركية 
عروضا حية للحضور بهرتهم وأضفت جوا 

من املتعة على احلفل.

»إنجاز الكويت« أعلنت الفائزين بمسابقة »أفضل شركة طالبية«

آالء خليفة
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وبحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
التي انابت عن ســـموه، أعلنت مؤسســـة إجناز الكويت نتائج 
مسابقتها السنوية اخلامسة أفضل شركة طالبية والتي تنافس 

فيها مئات الطلبة والطالبات على املراكز الثالثة األولى.
وفازت باملركز األول وحصلت على لقب أفضل شركة طالبية 
مجموعة من الطالبات قدمن مشروعا حتت عنوان J-uno، وأوضحن 
لـ »األنباء« ان فكرة املشروع تقوم على الدمج بن لعبتي الكوتشينة 
واالونو، موضحن انها املرة االولى التي يشاركن فيها في املسابقة 
ولم يتوقعن الفوز باملركز األول ووجهن الشكر جلميع القائمن 

على »إجناز الكويت«.
بينمـــا جاءت في املركز الثاني مجموعـــة من طلبة وطالبات 
املدرسة الهندية مقابل مشروع متميز تقدموا به للمسابقة، وفاز 
باملركز الثالث مجموعة »حراي ستيشن« وأوضح القائمون على 

تلك املجموعة ان شـــركة حراي ستيشن املدرجة حتت مؤسسة 
اجناز الكويت واعضاءها هم مجموعة طالبية من ثانوية عبداهلل 
عبداللطيف الرجيب وهي متخصصة في تنظيم املزادات املتعلقة 
باملقتنيات الثمينة والنادرة وهدفها تعريف العالم باآلثار واملقتنيات 
الكويتية القدميـــة مع ربط رؤية الدولة بأن تكون الكويت أكبر 
مركز جتاري عاملـــي وإبراز مهارات الشـــباب الكويتي وتنظيم 

املزادات الراقية في مختلف املجاالت.
وجاء هؤالء الفائزون في املراكز الثالثة األولى ضمن 34 فريقا 
من مختلف املدارس في أنحاء الكويت وخالل املســـابقة أتيحت 
الفرصة لهؤالء املشـــاركن للوقوف أمام هيئة من احلكام، حيث 
قاموا بعرض شـــركاتهم وخطة العمل اإلستراتيجية ونتائجها، 
وأعربت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن فخرهـــا واعتزازها مبا قدمه الطلبة ومبـــا قدموه من إبداع 
منقطع النظير وجهود مبذولة توضح مدى روح اإلبداع واالبتكار 

املوجودة لدى الشباب ما يبشر مبستقبل واعد لهم.

من جانبها تقدمت الرئيس التنفيذي إلجناز الكويت رنا كمشاد 
بالشـــكر والعرفان لســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد علـــى دعمه ورعايته الكرمية ملهمـــة إجناز الكويت التي 
تتمثل في إعداد الشـــباب، وقالت: اننا في اجناز الكويت نشعر 
باالمتنان والفخر لرعاية سموه ملسابقتنا السنوية وللمرة الثالثة 
على التوالي والتي تؤكد اهتمام ســـموه وإميانه بتنمية الفرص 

االقتصادية للشباب.
كما هنأت كمشاد الفرق الفائزة في املسابقة وتقدمت بالشكر 
الى الراعي البالتيني للمســـابقة شـــركة اكسون موبيل الكويت 
احملدودة لالسكتشاف واإلنتاج والراعي الذهبي بنك اخلليج والرعاة 
الفضين: عالم مارينا، مجموعة الســـاير، مجموعة احلميضي، 
شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم، الذين ساهموا جميعهم 

في رعاية املسابقة.
وأكدت كمشـــاد ان الدعم املقدم من قبل هذه الشـــركات أسهم 

كثيرا في تطوير قدرات الشباب.

وأضافت: نشعر باالعتزاز لكل الطالب على إجنازاتهم وإبداعاتهم 
ورؤية كل هذه اإلجنازات التي حققوها خالل برنامج إجناز، وفي 

هذه املسابقة على وجه التحديد.
من جهة اخرى، ذكرت كمشـــاد ان اجناز الكويت قامت بدعوة 
نخبة من كبار الشـــخصيات وفي قطاع األعمال في هيئة حتكيم 
مشـــاريع الطلبة والتي ضمت عضو املجلس البلدي م.أشـــواق 
املضف، ورئيس مجلس إدارة اوكيو لالستشـــارات االقتصادية 
عمر القوقة، واألمن العام ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار 
احلشـــاش، ورئيس مجلس ادارة مجموعة لوجيســـتيكا هيثم 

الشايع، ومدير مجموعة ايبكيور احمد البدر.
وفي ختام كلمتها، أكدت ان اجناز الكويت هي جسر بن سوق 
العمـــل وقطاع التعليم وما رأيناه في مشـــاريع الطلبة يتجاوز 
مجرد املنافسة، بل يعتبر مثاال يحتذى من أجل مستقبل مشرق 
القتصاد الكويت بجهود اجليل املقبـــل، وتعتبر اجناز الكويت 

بهؤالء الطلبة متاما كما تعتز الكويت بهم.

الحم�ود: نعتز بما قدم�ه الطلبة من إبداع وجهودهم توضح روح االبتكار لديهم مما يبش�ر بمس�تقبل واعد

كمشاد: رعاية رئيس الوزراء للمسابقة تعكس اهتمامه ودعمه للشباب

الفريق الفائز باملركز الثالث

م.املضف وم.احلشاش والشايع مع الفائزين باملركز الثاني )فريال حماد(د.موضي احلمود وم.منار احلشاش وم.أشواق املضف وعمر القوقه وهيثم الشايع مع الفائزين باملركز األول


