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ماجستير في العالقات العامة واإلعالن لعنود الرشيد

استحقت الباحثة العنود ناصر ابراهيم ابداح 
الرشيد درجة املاجستير في العالقات العامة واالعالن 
من كلية االعالم في جامعة القاهرة بدرجة امتياز 
باش���راف د.علي الس���يد عجوة ود.محمد عتران، 
وكانت رس���التها بعنوان »دور وس���ائل االتصال 
في تنمية وعي الشباب الكويتي بقضية املخدرات 
� دراس���ة ميدانية«، تناولت فيها الباحثة وصف 
فاعلية وس���ائل االتصال في تنمية وعي الشباب 
الكويتي بقضية املخ���درات ومعارفه واجتاهاته 

نحو قضايا االدمان للمخدرات للخروج مبؤشرات 
كمية لوصف الظاهرة، حيث اس���تخدمت الباحثة 
منهج املسح من خالل اجراء دراسة ميدانية على 
عينة مكونة من 453 من الشباب الكويتي )ذكورا 
واناثا( من سن 15 إلى 35 سنة، ومتت مراعاة متثيل 
املتغيرات الدميوغرافية )النوع والسن واملستوى 
التعليمي واحلالة االجتماعية واملهنية( لالستفادة 
من نتائجها، اضافة الى دراسة 10 حاالت من املدمنني 

املتعافني.

سفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد متوسطا العنود الرشيد ووالدتها نورية املسعود

العنود الرشيد مع جلنة مناقشة الرسالة وامللحق الثقافي بالقاهرة د.عوض العنزي

الباحثة العنود الرشيد جتيب عن أسئلة اللجنة

ترفيه واستمتاع مبرافق املنتزه

املشاركون في الدورة التدريبية تسلموا شهادات التخرج

مجمع املهلب احتضن اليوم األول ملسابقة »ارسم ملعلمك«

.. وهدية ألحد املشاركني من أبناء املنطقة

تكرمي املشاركني في الرحلة

لقطة تذكارية مبناسبة انتهاء الدورة التدريبية

)أنور الكندري( مشاركان في يوم »ارسم ملعلمك« 

رحلة ترفيهية لتعاونية الجابرية إلى منتزه خليفة

محمد راتب
دشنت جمعية اجلابرية التعاونية رحلتها األولى 
ملنتزه خليفة السياحي وذلك ضمن سلسلة الرحالت 
املقرر تسييرها في األسابيع املقبلة، وقد استفاد من 
هذه الرحالت أكثر من 3000 شخص من املساهمني 
وعوائلهم الذين أكدوا استمتاعهم ببرامج الرحلة 
ومس���ابقاتها واخلدمات والتسهيالت التي وفرها 
مجلس إدارة اجلمعية لهم كما حرص مجلس اإلدارة 
متمثال برئيس مجلس اإلدارة يوسف دشتي وأمني 
السر ورئيس اللجنة االجتماعية حسني دشتي على 
توفير ما يلزم الرحلة واملساهمني من مواد غذائية 
وعينية وخدمات من ش���أنها توفير راحتهم، كما 
حرص مجلس اإلدارة على توفير هدايا ومسابقات 
وبرامج ترفيهية متنوعة خللق جو ممتع وترفيهي 

للمساهمني وعائالتهم.
كما قام رئيس مجلس اإلدارة يوسف دشتي وأمني 

الصندوق أمين باشا بتوزيع الهدايا على الفائزين 
خ���الل حفل ترفيهي كبير أقيم خالل الرحلة، وقد 
ألقى يوسف دش���تي رئيس مجلس اإلدارة كلمة 
خالل الرحلة قال فيها: انه ملن دواعي سرورنا ان 
نلتقي في هذا املكان الرائع )شاليهات خليفة( حيث 
متضون وقت���ا ممتعا أنتم وأبناؤكم قبالة البحر، 
متناس���ني متاعب العمل وروتني احلياة اليومية 
اململة، وجمعية اجلابرية التعاونية ال تألو جهدا 
في إيجاد كل ما يسعد املساهمني من خالل البرامج 
االجتماعية املتنوعة، وقد حرصنا على أن تكون 
رحلة الشاليهات رحلة غير تقليدية حيث أسبغنا 
عليها الكثير من األمور املستجدة والتي زادتها روعة 
ومتعة حيث يش���عر املساهمون بالراحة العميقة 
واالستجمام ومتر الساعات سراعا لتنقضي األيام 
الثالثة وكأنها ساعات، متمنيا للجميع دوام السعادة 

والراحة والتوفيق والنجاح.

»األولى« للوقود ترعى حملة
 »بي ام دبليو« للدراجات النارية

حياة مرورية صحية من خالل 
الكبير على االستثمار  حرصها 
الغد وتنشئة الشباب  في جيل 
املس���ؤول، واش���ارت ال���ى ان 
»اولى« للوقود لديها مساهمات 
متعددة في هذا االطار تتماشى 
مع اهدافه���ا واس���تراتيجيتها 
وقيمها، حيث تش���مل االنشطة 
التربوية والصحية والرياضية 

واالجتماعية والثقافية.

بالرياضة ودعمها بش���كل كبير 
لوصول ابناء املجتمع الكويتي 
الى اعلى املس���تويات وحتقيق 

طموحهم.
وافادت الدرويش بأن الشركة 
حت���رص كل احلرص على دعم 
حملة نادي بي.ام.دبليو للدراجات 
النارية بهدف تشجيع كل افراد 
املجتمع على تغيير سلوكياتهم 
غير الصحية وتبني اس���لوب 

صرحت مديرة ادارة العالقات 
العامة واالعالم في الشركة االولى 
للتس���ويق احمللي للوقود نوال 
الدرويش بأنه تطبيقا ملبدأ العطاء 
الذي يرس���خ مفه���وم املواطنة 
القومي  البناء  وارس���اء ملعايير 
ملجتمعنا املتميز بشبابه السيما 
الكويتية  الرياضة  فيما يخص 
اعلنت »اولى« للوقود رعايتها 
الرسمية حلملة نادي بي.ام.دبليو 
للدراجات النارية اكثر النوادي 
انتش���ارا بالعالم والتي تنطلق 
بالكوي���ت خالل االي���ام املقبلة 
وحتديدا من محطة غرب مشرف 
التابعة للشركة االولى للوقود.

ان  الى  الدرويش  واش���ارت 
احلملة ته���دف بالدرجة االولى 
ال���ى توعية املجتم���ع الكويتي 
وخاصة فئة الشباب الى اهمية 
االلتزام بأداب الطريق واحلفاظ 
على الس���المة املرورية بغرض 
تقليل مخاطر الطرق واحلد من 
التي تقع بني  احلوادث املروعة 
احلني واآلخر كما تهدف احلملة 
الى توجيه رس���الة امنية غاية 
في االهمي���ة تتعلق بأمن قيادة 
املركبات للمحافظة على الطرفني 
فضال عن احملافظة على البيئة 
ومقدراتها احليوي���ة ومن هذا 
املنطلق حترص »اولى« للوقود 
اي���الء االهتم���ام اخلاص  على 

التعاون بني »األولى« للوقود ونادي بي. ام.دبليو للدراجات

فندق كوستا ديل سول يحتفل بخريجيه
اقامت ادارة فندق كوستا ديل سول 
الكويت احتفاال خاصا مبناسبة انتهاء 
دورة تدريبية خاصة بالصناعة الفندقية، 
وقد أعرب مدير ادارة املوارد البشرية 
والتدريب في الفندق محمد ميالد عن 
سعادته بهذه املناسبة واضاف: »هدفنا 
الفندق، وسبيلنا  هو ارضاء ضيوف 
الى ذلك هو العم���ل على تطوير اداء 
العاملني لنستمر في اعتالء القمة في 

الصناعة الفندقية«.
واش���ار املدير العام رش���يد هالل 
ال���ى اهمية مواكبة كل م���ا هو جديد 
في عالم الفندقة م���ن خالل الدورات 
الدراسية والتدريبية املتخصصة في 

هذا املجال.
وعن مستوى االداء العام في الفندق 
قال مدير ادارة املبيعات والتس���ويق 
شكري سلمان: »نستطيع ان نقول وبكل 
ثقة اننا في فندق كوس���تا ديل سول 
الكويت نهتم بالتفاصيل الصغيرة مبا 
لدينا من معرفة وخبرة نحرص على 

تطويرها لنبقى في املقدمة دائما«.

»ارسم لمعلمك« 
في اليوم العالمي للمعلم

لميس بالل
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد، حتتفل 
الكويت ممثلة بوزارة التربية باليوم العاملي للمعلم، وذلك من خالل 
اول انشطة قدمتها في مجمع املهلب حتت اسم »ارسم ملعلمك« لطلبة 

املدارس من مرحلة الروضة حتى مرحلة الثانوية العامة.
كما افادت ممثلة العالقات العامة من وزارة التربية رحاب الدليمي 
بأنه مبناسبة اليوم العاملي للمعلم ستكون للمسابقة بقية وذلك في 
يوم اخلميس املقبل مبجمع سوق ش���رق ويوم اجلمعة في مجمع 
الكويت، حيث حضر الطلبة لتقدمي اجمل رس���وماتهم كتعبير عن 

شكرهم للمعلم وحصلوا على هدايا من قبل اجلهة املنظمة.
واضافت انه سيتم تسليم كل لوحة مرسومة للمدرسني بعد االنتهاء 

من انشطة اليوم تقديرا لهم على ما بذلوه في مهنة التعليم.


