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سعود المطيري
أكد عميد ش����ؤون الطلبة في 
جامعة الكويت د.عبدالرحيم ذياب 
أن العملية االنتخابية سارت على 
أكمل وجه مما يدل على الوعي لدى 
الطلبة، ودعا الطلبة الى التحلي 
بروح املنافسة والتعاون، ومتنى أن 
يكون املمثل الشرعي على مستوى 
الثقة التي حصل عليها من الطلبة، 
مؤكدا أن العمادة س����تتعاون مع 

ممثلي الطلبة الشرعيني.
من جانب����ه قال رئيس الهيئة 
التنفيذية بدر نشمي ان العملية 
االنتخابية سارت على أكمل وجه، 

واضاف اننا ملس����نا تعاون القوائم املختلفة م����ن اجل اجناح العرس 
الدميوقراط����ي، وزاد أن زيادة اعداد املصوت����ني تدل على زيادة الوعي 
النقاب����ي لدى الطلبة، مؤكدا ان الهيئة التنفيذية كانت مس����تعدة لهذه 
الزيادة في اعداد املصوت����ني خصوصا مع زيادة اعداد طلبة اجلامعة، 
واضاف ان العملية االنتخابية س����ارت بش����فافية كامل����ة منذ  البداية 
وحتى النهاية فكل شيء مت باعتماد مناديب القوائم املختلفة املشاركة 
باالنتخاب����ات وامام اعينهم وكان املناديب برفقة الصناديق منذ فتحها 

صباحا وحتى قاعات الفرز.
أما رئيس جلنة االنتخابات في الهيئة التنفيذية عبدالعزيز الصقعبي 
فقال ان القوائم التزمت مبيثاق الشرف الذي مت توقيعه قبل االنتخابات 
من أجل االلتزام مبواد الدستور وبنوده وقد عملت القوائم على اجناح 
العملية الدميوقراطية وهو ما حتقق وهلل احلمد بزيادة كبيرة في اعداد 

املقترعني، مما يؤكد جناح االنتخابات.
إلى ذلك أعلن املتحدث الرسمي جلامعة الكويت فيصل مقصيد عن 
فتح باب الترشيح النتخابات جمعية العلوم الطبية املساعدة ورابطة 
طلبة كلية االداب يوم الثالثاء بتاريخ 12 اجلاري النتخابات اجلمعيات 

العلمية والروابط الطالبية للعام اجلامعي 2011/2010.
وب����ني مقصيد ضرورة مراجعة مندوب����ي القوائم والطلبة لتعميم 
االنتخابات الطالبية وذلك للوقوف امام آخر املس����تجدات ومتطلبات 
االنتخابات للعام اجلامعي 2011/2010. وأعلنت اللجنة العليا النتخابات 
اجلمعي����ات والروابط الطالبية للعام النقاب����ي 2011/2010 عن مواعيد 

انتخابات اجلمعيات والروابط الطالبية لهذا العام.

فيصل مقصيد

)كرم ذياب( احلضور وشعار »توازن« اخلاص باحلملة الشيخة نوال احلمود وم.رحاب الكفري وم.عدنان سيف خالل اللقاء

محمد المجر
ش����كر رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكوي����ت فرع اململكة املتحدة 
وايرلن����دا علي مزهي البذال الرعاية الكرمية التي حصل عليها االحتاد 
من قبل الش����يخ مبارك العبداهلل لرعاية حف����ل الطلبة اخلريجني من 
جامعات اململكة املتحدة وايرلندا والذين تخرجوا خالل العام الدراسي 

.2010/2009
وبني البذال ان هذه الرعاية دليل على حرص الشيخ مبارك العبداهلل 
املبارك على تكرمي الطلبة اخلريجني من اجلامعات املعتمدة في اململكة 

املتحدة وايرلن����دا كما انها دليل ايضا على حرص االحتاد على تنظيم 
حفل تكرمي منظم يليق بالطلبة اخلريجني من جامعات اململكة املتحدة 

وايرلندا.
ومن جهة اخرى بني رئيس اللجنة املنظمة حلفل تكرمي اخلريجني 
ورئيس اللجنة االكادميية باالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا مبارك محس����ن احلفيظ ان حفل التكرمي سيقام يوم 
االربعاء الساعة 8.30 مس����اء املوافق 2010/10/6 في فندق الريجنسي، 
وب����ني احلفيظ ان اللجنة  املنظمة للحفل س����تقيم بروفة حفل للطلبة 

اخلريجني الساعة 4.30 في نفس يوم حفل التكرمي داعيا جميع الطلبة 
اخلريجني الذين سجلوا باحلفل الى ضرورة حضور بروفة حفل التكرمي 
وذلك ملساعدة اللجنة املنظمة للحفل على ظهور حفل تكرمي اخلريجني 
بأفضل صورة ممكنة مضيفا ان عدد الطلبة اخلريجني املسجلني للحفل 
يق����ارب 140 طالبا وطالبة وان اللجنة املنظمة للحفل ترجو من جميع 
الطلبة اخلريجني عدم االحراج والتقيد بعدد الضيوف حيث ان للطالب 
احلق في دعوة ثالثة ضيوف فقط كما رحب احلفيظ بالتواصل الدائم 

بني الطلبة اخلريجني واللجنة املنظمة حلفل التكرمي.

 »Gust« إيجاز« تنظم حملة »توازن ـ وقاية وعالج« في«

اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا يقيم حفل الخريجين غدًا

محمد المجر
أطلقت شركة ايجاز الوطنية 
للمع����ارض واملؤمت����رات حملة 
»ت����وازن � وقاية وعالج« برعاية 
الش����يخة نوال احلمود رئيس����ة 
مهرجان الطفل املميز في املؤمتر 
الصحفي في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا وصرحت م.رحاب 
الكفري املدير التنفيذي بالشركة 
بأن أهم اهدافهم تنظيم معارض 
ومؤمترات وانشطة تخدم قضايا 
املجتمع وتساهم في نشر الوعي 
الصحي والثقاف����ي واالجتماعي 
بطرق متنوعة وشكرت الشيخة 
نوال احلمود على رعايتها خاصة 

ان من أهم أهداف مهرجان الطفل 
املميز الذي تترأس����ه هو قضية 
س����منة االطف����ال املنتش����رة في 
الكويت. وقالت: ان انشطة »حملة 
توازن« ستبدأ يوم 27 اجلاري من 
خ����الل »مؤمتر ومعرض مكافحة 
الذي سيستمر  الس����منة األول« 
ملدة أربعة أي����ام وينتهي في 30 
اجلاري في قاعة س����لوى صباح 
االحمد، وس����يحاضر في املؤمتر 
كبار األس����اتذة واالستشاريون 
في الكويت لتقدمي حلول ملشاكل 
السمنة وامراضها، وستشارك في 
املعرض كبريات الشركات واجلهات 
الصحية املعني����ة بهذا املوضوع 

لتعرض آخر ما توصلت إليه العلوم 
والتكنولوجيا، باإلضافة لوجود 
انش����طة خاصة ضم����ن املعرض 
للكبار والصغار. واضافت سيتم 
تنظيم سباق للمشي يوم اجلمعة 
29 اجلاري ينطلق من املركز العلمي 
وينتهي عند قاعة سلوى � املارينا، 
الساعة الرابعة مساء وقد اختارت 
الش����ركة يوم اجلمعة باعتباره 
عطلة ليتمكن اجلميع من املشاركة 
ويتعاون اجلميع ملكافحة السمنة 
في الكويت. أما »مسابقة تخفيف 
الوزن« التي ستمتد مدة ثالثة اشهر 
برعاية رئيسية من شركة »فلكس 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات« 

فسيتم التسجيل فيها خالل اسبوع 
املعرض بقيمة مناس����بة يلتزم 
املشارك ببرنامج تدريب رياضي 
وغذائي مرن بإشراف صحي ليصل 
إلى أفضل النتائج املرجوة وسيتم 
توزيع جوائز قيمة للفائزين في 
حفل تكرمي يتزام����ن مع االعياد 

الوطنية في فبراير 2011.
بدوره، قال مدير عام »ايجاز« 
للتطوير العقاري م.عدنان سيف 
ان شركتهم س����تقوم برعاية كل 
التي تنظمها ش����ركة  االنش����طة 
ايج����از الوطنية كونها الش����ركة 
التي تدعم وتؤمن بضرورة  االم 
تقدمي كل املساعدة واملساهمة في 

نشر التوعية على جميع االصعدة 
انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية. 
واكدت الكفري ان الش����ركة تهتم 
بكل فئات املجتمع وخاصة للجيل 
الصاعد فهم االمل واملستقبل وقالت 
نطمح للمساهمة في تأمني حياة 
صحية مثالية له����م من الناحية 
النفسية والبدنية واالجتماعية، 
ومن هذا املنطلق سنقوم بتنظيم 
»مؤمتر ومعرض اليافعني« الذي 
ترافقه عدة انشطة مهمة، مبتكرة 
ومميزة برعاية رئيسية من جامعة 
اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا 
التي ستستضيف وحتتضن هذا 
املشروع الضخم نهاية ابريل 2011 

انتهاء  العمل فيه فور  وس����يبدأ 
انش����طة توازن 2010. وش����كرت 
كل اجله����ات التي قامت بالرعاية 
او املش����اركة او التعاون في هذا 
احلدث املهم، ودع����ت الى زيارة 
املؤمت����ر واملعرض لالس����تفادة 
من بعض اخلدم����ات والعروض 
املجانية التي ستقدمها الشركات 
واحللول التي سيقدمها هذا املؤمتر 
لتوعية ال����زوار ولكل من يعاني 
من الوزن الزائد او الس����منة كما 
دعت للمشاركة في سباق املشي 
وزيارة املوقع اإللكتروني للشركة 
 لالطالع على كل التفاصيل وهو

.www.tawazon.com.kw

الكفري: نهدف إلى نشر الوعي الصحي واالجتماعي والثقافي وتأمين حياة صحية لشبابنا

الشيخة عايدة سالم العلي وصالح العسعوسي ود.خليل أبل خالل املؤمتر الصحافي

جوائز »المعلوماتية« على مستوى الوطن العربي
الجائزة بالدوالرالمحورالمجال
15000أفضل مشروع معلوماتياألفراد

15000أفضل مشروع تنموياملجتمع املدني
عينيةأفضل مشروع جتاريالقطاع اخلاص

عينيةأفضل مشروع خدمياحلكومة
15000أفضل مشروع تعليميالتعليم
15000أفضل مشروع صحيالصحة
15000أفضل مشروع ثقافيالثقافة
15000أفضل دراسة عن املعلوماتيةاملعرفة
15000أفضل مشروع إعالمياإلعالم

أفضل برامج وتطبيقات االتصاالت
15000الهواتف النقالة

جوائز »المعلوماتية« 2010 على مستوى الكويت
الجائزة بالدوالرالمحورالمجال
15000أفضل مشروع معلوماتياألفراد

15000افضل مشروع تنموياملجتمع املدني
عينيةافضل مشروع جتاريالقطاع اخلاص

عينيةافضل مشروع خدمياحلكومة
15000افضل مشروع تعليميالتعليم
15000افضل مشروع صحيالصحة

افضل مشروع ثقافي عن دولة الثقافة
15000الكويت

15000افضل دراسة عن دولة الكويتاملعرفة
15000أفضل مشروع إعالمي عن دولة الكويتاإلعالم

15000أفضل برامج وتطبيقات الهواتف النقالةاالتصاالت

أسامة دياب
عبرت رئي���س مجلس أمناء 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتي���ة ورئي���س اللجنة 
العليا الحتفال اجلائزة باليوبيل 
البرونزي الش���يخة عايدة سالم 
العل���ي عن س���عادتها بتصادف 
اليوبي���ل البرونزي للجائزة مع 
احتفاالت الكويت مبرور خمسني 
عاما على استقاللها وعشرين عاما 

على حتريرها.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
االول الذي عقدته اجلائزة مساء 
املارينا مبناسبة  امس في فندق 
انطالق اجلائزة هذا العام، والذي 

قالت فيه:
يس���رني ان ارحب بكم اجمل 
ترحيب، وانه ملن دواعي سروري 
ان ابدأ هذا املؤمتر بالتعبير عن 
اصدق الشكر واالمتنان لصاحب 
الش���يخ صباح  الس���مو األمير 
الكرمي بالرعاية  األحمد لتفضله 
الس���امية للجائزة ونش���اطاتها 
طوال مسيرتها، ولدعمه املستمر 
للمعلوماتية والتقانة االتصالية 
بوصفها لغة العصر وامثل الطرق 

للتنمية املستدامة.
كما اود ان اقدم ملؤسس اجلائزة 
والدنا الغالي سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي اسمى 
عبارات املودة والتقدير ملا وهب 
اجلائزة من دعم وتشجيع وتوجيه، 
واهتمام بالغ مبتابعة نشاطاتها 
وتشجيعه املستمر للعاملني فيها، 

داعي���ة اهلل تعالى ان يدمي عليه 
نعمة الصحة والعافية.

واوضحت الشيخة عايدة ان هذا 
العام هو عام اليوبيل البرونزي 
للجائزة، ويعتبر منعطفا تاريخيا 
في مسيرتها، ومن مصادر سعادتنا 
البرونزي  اليوبيل  ان يتصادف 
الكويت  للجائزة مع احتف���االت 
مبرور خمسني عاما على استقاللها 
وعش���رين عاما على حتريرها، 
الكويت  افراح  وان نش���ارك في 
بهاتني املناس���بتني التاريخيتني، 
ومن اجل ذلك مت تشكيل اللجنة 
العليا الحتفال اجلائزة باليوبيل 
البرون���زي واس���تقالل الكويت 

صباح األحمد ودعمه املستمر لكل 
املجاالت املعلوماتية تعتبر دافعا 
قويا للوصول الى الغاية الكبرى 
والوصول الى التنمية املستدامة 
واهدافها، موضحة ان اجلائزة في 
العام احلالي ستشمل اقامة ندوات 
ومحاضرات من خ���الل برنامج 
ادارة اجلائزة، كما  خاص اعدته 
ان هناك بعض املشاريع اجلديدة 

سيعلن عنها تباعا.
من جهته كشف عضو مجلس 
االمناء صالح العسعوس���ي عن 
حزمة من املشروعات اجلديدة في 
البرونزي للجائزة  اليوبيل  عام 

فقال:

املبتكرة في حق���ول املعلوماتية 
والرقمية، وق���الدة املعلوماتية 
الحد االفراد املتميزين في حقول 

املعلوماتية والرقمية.
ثاني���ا � ف���ي مس���ار التنمية 

املعلوماتية:
يتجسد اجلديد في هذا املسار 
بانطالق ثالثة ام���ور هذا العام، 

وهي:
- مشروع التوعية املعلوماتية 
اقامة  الذي س���ينفذ من خ���الل 
الندوات واحملاضرات وادارتها وفق 
برنامج خاص تعده اجلائزة من 

اجل ذلك.
املبادرة والدعم الكادميية   -

وحتريرها، مشيرة الى ان اجلائزة 
اصبح���ت منوذج���ا يحتذى في 
مجال املعلوماتية والرقمية على 
املستويني الوطني والعربي بتضافر 
جهود املؤسسات الرسمية وهيئات 
املجتمع املدني، الفتة الى ان شعار 
هذا العام »ش���ركاء في التنمية« 
جاء من منطلق قناعة بأن العمل 
املثمر ال ينهض اال على الشراكة 
والتعاون ب���ني قطاعات مختلفة 
في املجتمع بغية التحول املرجو 
Shift نحو مجتم���ع املعلوماتية 
الذي نطمح  والتقانة االتصالية 
الى حتقيقه، مشيرة الى ان رعاية 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 

يس���عدني في ه���ذا اللقاء ان 
ارحب بك���م، وان اقدم لكم فكرة 
عن مشاريع اجلائزة اجلديدة في 
يوبيلها البرونزي داعيا اهلل تعالى 
ان يسدد خطانا الى بناء مجتمع 
التقان���ة واملعلوماتية مبا يحقق 

رقي املجتمع وسعادة ابنائه.
� ف���ي مس���ار جوائ���ز  اوال 

املعلوماتية:
فإضافة ال���ى جائزة الكويت 
العربي، ووسام  الوطن  وجائزة 
ال���ذي يندرج حتت  املعلوماتية 
اجلائزة التقديرية، ستمنح اجلائزة 
هذا العام درع املعلوماتية الحدى 
املؤسسات او اجلهات ذات االجنازات 

املعلوماتية للناش���ئة بالتعاون 
مع مركز خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر في جامعة الكويت.
- مشروع منح وثيقة جودة 
للجه���ات الرس���مية التي تتميز 
مبش���اريعها املعلوماتية املتقنة 

واحملكمة والفاعلة في املجتمع.
ه���ذا اضافة الى م���ا تنهض 
ب���ه اجلائزة من أنش���طة ملتقى 
املعلوماتية ونظام العمل التطوعي 

في هذا املسار.
املعرف���ة  مس���ار   - ثالث���ا 

املعلوماتية:
م���ن املعل���وم ايه���ا االخوة 
واالخ���وات ان اجلائزة اصدرت 

في العام املاضي فهرس املختصني 
وفهرس املؤسسات ضمن سلسلة 
الدليل الرقم���ي، وفي هذا العام 
ستعمل اجلائزة على اصدار فهرس 
االفراد ضمن هذه السلسلة حلصر 
اس���ماء املختصني باملعلوماتية 
في الكويت والوطن العربي وكل 
م���ا يتعلق بهم م���ن معلومات، 
وتكوين بوابة املعلوماتية التي 
س���تتوافر على موقع اجلائزة، 
وهي عبارة عن مكتبة إلكترونية 
حتتوي روابط للكتب واالبحاث 
والدراسات املختصة باملعلوماتية 
والرقمية التي نشرت في الوطن 

العربي.

تحتفل بيوبيلها البرونزي تحت شعار شركاء في التنمية.. وجوائز قيمة للفائزين محليًا وعربيًا

جائزة سالم العلي للمعلوماتية تكشف عن مشاريعها الجديدة

عبدالهادي نافل العجمي م.محمد العنزي

يقي���م التجمع املهني الكويتي )مهني( في الس���اعة الس���ابعة 
والنصف مس���اء اليوم ن���دوة بعنوان »التعيين���ات القيادية بني 
الضغوط السياسية والكفاءة املهنية« وذلك في ديوانية التجمع 
مبدينة س���عد العبداهلل قطعة 4 ش���ارع 416 قرب مدرسة زيد بن 

علي املتوسطة باجلهراء.
وقال عض���و املكتب التنفيذي للتجمع ومنس���قه في محافظة 
اجلهراء م.محمد العنزي: ان التجم���ع وإميانا منه بضرورة رفع 
مستوى الوعي لدى املواطنني باألبعاد السياسية للعمل التنموي في 
البالد قرر اقامة هذه الندوة والتي سيشارك فيها عدد من املهنيني 
املتخصصني والنواب يتقدمهم النائب د.جمعان احلربش ورئيس 
رابطة أعض���اء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري، 
ورئيس مركز األبحاث د.يحيى الهدب���ان، وعضو هيئة التدريب 
سعيد النومس وعدد من الدكاترة واحملامني واملهندسني وغيرهم 

من املهنيني أصحاب االختصاص.

العنزي: ندوة عن التعيينات القيادية
والضغوط السياسية على المهنيين اليوم

العجمي: وكالء الثقافة الخليجيون ناقشوا األنشطة المشتركة
ام�����س االجتم�����اع  اختت�����م 
الس��ادس عشر للوك��الء املسؤول��ني 
عن الش�����ؤون الثقافي��ة ف��ي دول 
مجل��س التعاون اخلليجي الذي عقد 
على مدى يومني في فندق شيراتون 

الكويت.
واكد األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفن���ون واآلداب باإلنابة 
ورئيس االجتماع التحضيري للوكالء 
املسؤولني عن الثقافة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي عبدالهادي نافل 
العجمي في تصري���ح صحافي ان 
االجتماعات التي استضافتها الكويت 
تكتسب أهمية خاصة نظرا الهتمام 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول 

املجلس بالقضايا الثقافية وضرورة 
الثقافي الرتباطه  االهتمام بالشأن 

باملستقبل.
ان اجتماعات  العجم���ي  وق���ال 
الوك�����الء ناقش���ت مجموع��ة من 
القضاي��ا املهم��ة ومت إعداد مش��روع 
قرار يعرض على اجتماع أصحاب 
السمو واملعالي الوزراء غدا االربعاء، 
الى أن االجتماعات تناولت  مشيرا 
مناقشة األنشطة الثقافية املشتركة 
املقرر اقامتها خ���الل الفترة ما بني 
عامي 2010 و2011 في دول املجلس 
اضافة الى مناقشة تفاصيل التعاون 
الثقافي اخلليجي املشترك مع دول 
االحتاد األوروبي ورابطة دول اآلسيان 

واس���تعراض برامج االستراتيجية 
الثقافية لدول املجلس.

وذك���ر ان االجتماع التحضيري 
ناقش كذلك تطوير النشاط مع معهد 
ف���ي باريس والذي  العربي  العالم 
ساهمت في تأسيسه اكثر من دولة 
خليجية كما متت مناقش���ة تقرير 
حول املركز االقليمي للتراث العاملي 

في مملكة البحرين.
واض���اف العجم���ي أن املجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون واآلداب 
قد وضع كل اإلمكانات إلجناح هذا 
االجتماع وكذلك توفير جميع السبل 
استعدادا الجتماعات أصحاب السمو 

واملعالي الوزراء غدا األربعاء.
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