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»ملتقى الكويت اإلعالمي للشباب« ينطلق ديسمبر المقبل
يعقد خالل الفترة بني 19 و20 ديسمبر املقبل 
»ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب«، الذي 
يعد األول من نوعه في الكويت، والذي يهدف 
الى فتح آفاق جديدة أمام اإلعالميني الش����باب 
من خالل العديد من األنشطة التي ستصاحب 
هذا امللتقى، وستشارك فيه مجموعة من أبرز 
اإلعالميني والكتاب والصحافيني واألكادمييني 
من الكويت وخارجها، إضافة الى طلبة اإلعالم 
في اجلامعات الكويتي����ة املختلفة، الذي يقام 
بالتعاون مع هيئة امللتق����ى اإلعالمي العربي 

وقسم اإلعالم في جامعة الكويت.
ويصاحب امللتقى إط����الق جائزة الكويت 
لإلبداع اإلعالمي للش����باب وه����ي عبارة عن 
مسابقة إعالمية س����نوية بني طلبة وطالبات 
أقسام اإلعالم في اجلامعات الكويتية املختلفة 

يتم خالل امللتقى توزي����ع جوائز مالية قيمة 
وشهادات تقدير ودروع تذكارية على الطلبة 
الفائزين، وتنقسم املسابقة الى مسابقة صحافية 
كأفضل إع����الن صحافي وأفضل مقال وأفضل 
تغطية صحافية وأفضل حوار صحافي، كذلك 
املسابقة اإلذاعية كجائزة أفضل إعداد لبرنامج 
إذاعي وجائزة أفضل إعالن إذاعي ومس����ابقة 
تلفزيونية تش����مل جائزة أفضل فيلم وثائقي 
تلفزيون����ي وجائزة أفضل تغطي����ة إخبارية 
تلفزيونية وجائزة أفض����ل إعالن تلفزيوني 
وجائزة أفضل دراما تلفزيونية ومسابقة في 
العالقات العامة تشمل احلمالت اإلعالمية وأفضل 
تخطيط حلملة إعالمية ف����ي اخلدمة العامة، 
واخيرا مسابقة فن التصوير والتي تعطي جائزة 
ألفضل صورة صحافية وأفضل صورة عامة. 

وأوضح األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي 
ماضي اخلميس ان الهيئة التنفيذية للملتقى 
اإلعالمي العربي وبالتعاون مع قس����م اإلعالم 
في كلية اآلداب في جامعة الكويت قد وضعت 
شروطا للمشاركة في املسابقة املخصصة لطلبة 
وطالبات جامعات الكويت املختلفة، كما يحق 
للطلبة االشتراك في مسابقات امللتقى كأفراد 
أو مجاميع، ويحق للجنة التقييمية استبعاد 
أي من األعمال املش����اركة دون احلاجة إلبداء 
األس����باب وغيرها من الشروط التي يستطيع 
الطلبة والطالبات معرفة تفاصيلها عبر املوقع 
اإللكتروني للملتقى اإلعالمي العربي. ولفت الى 
انه ستقام عدد من الندوات احلوارية املهمة حول 
قضايا إعالمية عديدة خالل امللتقى يشارك فيها 

عدد من اإلعالميني الكويتيني والعرب.

بالتعاون مع قسم اإلعالم في جامعة الكويت

الكشتي: تقارير »اتجاهات للدراسات« 
ركن أساسي في زيادة الوعي العام 

حضانة »اإلصالح النسائية« تعلن 
بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد

الفهد: »إعانة المرضى« أطلقت حملتها اإلعالمية 
لشهر رمضان بشعار »خفف األلم بزرع األمل«

أعل����ن مدي����ر ادارة العالقات 
العامة واالعالم بجمعية صندوق 
اعانة املرضى اسعد الفهد، انتهاء 
اجلمعية من االستعدادات الكاملة 
الستقبال شهر رمضان املبارك، من 
خالل خطة اعالمية متميزة تهدف 
الى التعريف بأنش����طة اجلمعية 
ومشاريعها التوعوية واالنسانية 
التي تقدمه����ا لصالح العديد من 

شرائح املجتمع.
وهن����أ الفهد قي����ادة الكويت 
احلكيمة وجميع شرائح املجتمع 
املواطن����ني واملقيمني واالمة  من 
االس����المية بقرب حلول الشهر 
الفضيل، مش����يرا الى ان جمعية 
اعانة املرضى بأهدافها  صندوق 
السامية حملت على عاتقها منذ 
نشأتها قبل اكثر من ثالثني سنة مد 
يد العون للمرضى الذين اقعدهم 
املرض عن طلب الرزق، ونش����ر 

االلكترونية واالعالنات املتنوعة 
الطرق  على احلافالت واعالنات 
وفي املطبوعات املختلفة، وحتمل 
احلملة االعالمية ش����عار »خفف 

األلم بزرع األمل«.
وقال ان اجلمعية حترص في 
كل عام على ان تطرح جملة من 
املشاريع اخلدمية لصالح املرضى 
الس����يما املبتلني بأمراض مزمنة 
كأمراض السرطان والقلب ومرض 
الته����اب الكبد الوبائي والس����كر 
ونحوها. واكد الفهد ان الصندوق 
حريص على العمل في خط متواز 
مع مس����اعدة املرضى وهو خط 
العمل على الوقاية من االمراض 
ونشر الوعي الصحي بني مختلف 
شرائح اجلمهور بالوسائل املتاحة، 
مشيرا الى ان الصندوق سيكرس 
التوع����وي الصحي في  تواجده 

مختلف االنشطة.

الوعي الصحي في املجتمع.
وبني الفهد ان خطة اجلمعية 
االعالمية له����ذا العام تركز على 
العديد من الوسائل االعالمية سواء 
املقروء منها كالصحف واملجالت 
املرئية كالتلفاز والفضائيات  او 
واالذاعة وكذلك خدمة الرس����ائل 

أعلنت مديرة »نادي سجايا 
االطفال« في اللجنة النس���ائية 
بجمعية االص���الح االجتماعي 
هيا الصميط عن اختتام أنشطة 
النادي الصيفية لهذا العام الذي 
نظم خالل���ه برنام���ج صيفي 
ترفيهي وتوعوي لالطفال اعضاء 
النادي للفئات العمرية من خمس 

سنوات حتى سن الثامنة.
من جانب آخر، أعلنت مديرة 
حضانة االصالح الهام النبهان عن 
البدء باستقبال االطفال للتسجيل 
في حضانة االصالح النموذجية 
للعام الدراسي اجلديد 2010 - 2011، 
مش����يرة الى ان احلضانة وفرت 
محاض����ن تربوية آمن����ة ألطفال 

املرأة الكويتية العاملة، ووضعت 
منهجا تربويا متكامال يهدف الى 
تنمية قدرات ومهارات الطفل من 
عمر س����نتني الى أربع س����نوات 
حتت إش����راف متخصصات من 
املشرفات واملربيات ذوات اخلبرة 
في تربية االطفال ومحاكاة الطفل 

واحتضانه.

اك���د مدي���ر مرك���ز اجتاهات 
للدراسات والبحوث طالل الكشتي 
مواصلة املركز اصدار دراس���اته 
وتقاريره املتعلقة بدور االنعقاد 
الثاني للفصل التشريعي الثالث 
عش���ر ملجلس االمة، وذلك بعيدا 
عن اي انحي���ازات او توجيهات 
ايديولوجية او فكرية او سياسية، 
مشددا على ان املركز جهة بحثية 
مستقلة تعنى بالشأن احمللي ويهتم 
في جزء من انشطته بالدراسات 
والتقارير السياسية والبرملانية، 
حيث تعد ركنا اساسيا في زيادة 
الوعي الع���ام جتاه القضايا ذات 

الصلة. وقال في تصريح صحافي: ان محددات البحث 
العلمي ه���ي املتحكم الفعلي في نتائج الدراس���ات 
والتقارير واس���تطالعات الرأي العام الصادرة عن 
املركز في اطار قواعد املوضوعية وقيم االستقاللية 
ومبا يعزز وسائل املتابعة والتقييم والرقابة، وارشاد 
االداء العام، مقترحا احللول الالزمة لتطوير العمل 
الوطني في شتى املجاالت. واوضح ان املركز ومنذ 
اطالق اعماله في فبراي���ر املاضي يأخذ على عاتقه 
املساهمة في حتليل عدد من القضايا املرتبطة بالتنمية 
والسياسات العامة والتشريعات ووضع تصور افضل 
لتشخيصها وكيفية التعامل معها، وآلية معاجلتها 
بوس���ائل حضارية، فضال عن االجتهادات في طرح 

الواقعية واستش���راف  احللول 
السيناريوهات احملتملة، ورصد 
التداعيات املرجح حدوثها للرقي 
باالداء وحتقيق االهداف املرجوة 
املتمثلة في الوصول الى قرارات 
تتسم بالرشد والفاعلية، ناهيك عن 
حتسني بيئة االتصال واملشاركة 
الكوادر  العامة، وترقية مهارات 
الوطني���ة. واض���اف الكش���تي: 
ان »اجتاهات« يوف���ر لتقاريره 
ودراساته املختلفة جميع املصادر 
املعلوماتية الالزمة، اذ يقوم على 
اجنازات باحثني محترفني يخضعها 
للتقصي واملراجعة من قبل خبراء 
متخصصني عبر مقاربات علمية مس���تقر عليها في 
البيئ���ة البحثية املعتمدة علمي���ا ومنهجيا ويخرج 
بنتائجه وتوصياته وحتليالت���ه على الوجه الذي 
يحيط بكل االفكار ذات االعتبار. واشار الى ان املركز 
اجنز عددا من الدراسات والتقارير التي القت طريقها 
للنش���ر في وسائل االعالم املختلفة منها دراسة عن 
خطب صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد 
ودراس���ة عن اجنازات سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في العهد اجلديد باالضافة الى 
تقارير سياس���ية واقتصادية حول بعض املشاريع 
واالقتراحات بقوانني املوج���ودة على جدول اعمال 

مجلس االمة.

أكد أن المركز يعّد مؤسسة بحثية مستقلة تعنى بالشأن المحلي

طالل الكشتي

أسعد الفهد

ماضي اخلميس

»الثقافة اإلسالمية«
تستضيف العفاني اليوم

أكد مدير إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدر السنني ان اإلدارة تس����عى بكل عزمية الى تفعيل أدوارها الثقافية 
والدعوية احملققة لغايتها في صناعة املناخ الثقافي اإلس����المي اجلدير 
بطرح بدائل قيمية وسلوكية وتوجيهية تفعل من شراكتها الرامية الى 
توفير الزاد األخالقي والتربوي ملختلف ش����رائح املجتمع، مع احملافظة 
على األدوار اجلوهرية واحملورية واالرتقاء بأدبيات اخلطاب اإلسالمي 
العصري املساهم في ربط املسلم بدينه ومعتقداته ودمجه بصورة أكثر 
إيجابية ليكون عنصر بناء وتطوير داخل مجتمعه. وأعلن السنني عن 
قيام اإلدارة باستضافة الداعية د.سيد العفاني من جمهورية مصر العربية 
الش����قيقة، الذي أعدت له اإلدارة برنامجا دعويا ثقافيا وتوعويا، رغبة 
منها في تفعيل دعائم الشراكة املجتمعية والدعوية بينها وبني مختلف 
الشرائح املجتمعية املختلفة وسعيا إلى إبراز غايتها في صناعة املناخ 

الثقافي اإلسالمي الغني بالتنوع في الطرح واملضمون والقيمة.
وبني الس����نني ان أول أنشطة استضافة العفاني اليوم مع محاضرة 
توعوية جماهيري����ة يلتقي من خاللها مع اجلمهور الكرمي، وذلك عقب 
صالة املغرب مباش����رة في مسجد زهرة محمد بهجت في منطقة صباح 
الس����الم ق 13، تليها محاضرة في مس����جد احلباب بن املنذر في منطقة 

الرقة ق 4، وذلك غدا عقب صالة املغرب.
وأضاف السنني ان اجلمهور الكرمي كذلك على موعد مع ثالث األنشطة 
الثالثاء املقبل ومحاضرة في مس����جد جمعي����ة الروضة قرب اجلمعية 
الرئيس����ية، تليها وعقب صالة العشاء في اليوم نفسه لقاء جماهيري 

ثقافي، وذلك على مسرح الهيئة اخليرية العاملية في منطقة الشهداء.
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ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

جميع انواع ال�سيارات

باأعلى الأ�سعار من اأمام املنزل

 ن�ســــرتي

99597606
الدفع كا�س قبل التحويل

مطلوب ل�سركة مقاولت كربى

مهند�سـيـن كـويتـيـني

25382937 لاإ�ستف�سار :  

) تخ�ســ�ص كـهــربـــاء(
خربة 5 �سنــوات

للعمل دوام كـامــل مب�سروعات ال�سـركــة

يرجى اإر�سال ال�سرية الذاتية على الفاك�س رقم

25380212
E-mail : info@alrabiahlighting.com اأو على موقع

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


