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الزميل عدنان الراشد في لقطة تذكارية مع اداريي وفريق عمل قناة املعالي

مشارك يتسلم هديته من الزميل عدنان الراشد بحضور د.أحمد الكوس

د. وائل احلساوي مكرما عبدالعزيز السبع الهاجري يسلم احد الكوبونات الفائزة للزميل عدنان الراشد مبتابعة من خالد السلطان

.. ومشارك يتسلم هديته من الداعية د.احمد الكوس درع تكرميية للدكتور بسام الشطي

جاسم الهاجري يعلن اسم احد الفائزين عريف احلفل يعقوب اللوغاني يعلن اسماء الفائزين بحضور الكوس والراشد والسلطان واحلساوي هدية من »املعالي« و»األنباء« الحد احلضور

خالد السلطان ود.بسام الشطي )انور الكندري(د.وائل احلساوي مكرما الزميل عدنان الراشد

.. وهدية من الراشد والسلطان للطفلة مروج محمد

احمد باقر والزميل عدنان الراشد وعبداللطيف العميري

جائزة من »األنباء« و»املعالي« الحد املشاركني

تكريم الفائزين بمسابقة »المعالي«  و»األنباء« الرمضانية األولى
لميس بالل

أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة رمضان 
االولى لقناة العالي والتي اقيمت بالتعاون 
مع جريدة »األنباء« بحضور رئيس مجلس 
ادارة القناة د.وائل احلساوي واملدير العام 
خالد سلطان الس����لطان وعضو مجلس 
االدارة د.بسام الشطي والوزير السابق 
السابق عبداللطيف  احمد باقر والنائب 
العميري ونائب املدير التنفيذي ونائب 
رئيس التحرير جلريدة »األنباء« الزميل 
عدنان الراشد وذلك مساء امس االول في 
صالة ابراهيم الناصر الهاجري في ضاحية 

عبداهلل السالم.
وقال مدير عام القناة خالد س����لطان 
الس����لطان ان قناة املعالي بدأت اجندتها 
بالتن����وع وحاولت ان تص����ل الى قلوب 
املشاهدين في كل وسيلة فنوعت برامجها 
والتي تخللها العديد من البرامج املفيدة 
والنافع����ة والت����ي تهدف ال����ى بث روح 
االيجابي����ة في املجتمع الكويتي بصورة 
خاصة واالسالمي بصورة عامة لتكون 
الس����احة االعالمية  اضافة نوعي����ة في 
الكويتية لتحقيق االعالم الهادف، مشيرا 
الى ان مجلس ادارة القناة يسعى ملواكبة 

كل جديد ويعمل على تطوير ادائه.
مضيفا: هناك اع����الم البد ان يحترم 
وللمش����اهد ذوق لرؤية الشيء املناسب 
ورفض غير املناسب، مؤكدا على اهمية 
وجود خطوط عامة البد من مراعاتها حيث 
احببنا ان نضع بصمة مميزة لندخل فيها 
الراقي من فكر وطرح آداب اعالمية ونصل 
باملشاهد الفضل املستويات. وعن املسابقة 
افاد السلطان بان املسابقة طريقة ووسيلة 
شرعية فالنبي ژ كان يستخدم املسابقات 

مع الصحابة لذا حاولنا ان تكون املسابقة 
االولى في قناة املعالي مميزة عن طريق 
االسئلة املعدة من قبل د.احمد الكوس، حيث 
قدمنا اسئلة تخص الكويت واخرى دينية 
وتاريخية لتعطي املشاهدين معلومات 
ع����ن الكويت، اضافة ملعلومات هامة عن 
التاريخ االس����المي واالصول االسالمية. 
كما توجه السلطان باالشادة والشكر الى 
الداعم االعالمي جريدة »األنباء« والتي كان 
لها دور كبير في نشر املسابقة، كما شكر 
العاملني في القناة ومجلس االدارة الذين 
ساعدوا في اظهار اجمل البرامج واكثرها 
فائدة. وجتدر االش����ارة الى ان »املعالي« 
فضائية اسالمية كويتية وجدت كي تنقل 
صورة ايجابية للمجتمع الكويتي، ويقوم 
على ادارتها ش����باب كويتي طموح، في 
مساهمة فاعلة للعمل على ايجاد البيئة 
االعالمي����ة الصاحلة من خ����الل باقة من 
البرامج املتنوع����ة املوجهة جلميع افراد 
االسرة العربية عموما والكويتية على وجه 
اخلصوص. هذا وشارك في املسابقة اكثر 
من 3000 مشارك من مختلف الدول وصوال 
الى كندا حيث فاز باجلائزة االولى املقدرة 
ب� 2000 دوالر مقدمة من جريدة »األنباء« 
وقناة املعالي من اجلزائر كرطوس رياض 
واجلائزة الثانية بقيمة. 150 دوالر محمد 
الياس خدادة والثالثة بقيمة 750 دوالرا 
يوسف رابع العنزي، وبقيمة 500 دوالر فاز 
كل من محمد ابراهيم عبداهلل، فيصل ناصر 
احلمد، آالء ابراهيم برسني، حسني باسل 
حميد مصطفى، نايف عبداحملسن جبر 
شايع، محمد يوسف امني حسني، شيماء 
منذر عبدالرحمن العلي، امين العبداجلبار، 
ومن السعودية حمد عبداهلل، منيفة محمد 

املطيري. وفاز بجائزة ال� 300 دوالر كل 
من هدى محمد احمد سعيد املعمار، اماني 
سمير فتحي، محسن علي غامن املطيري، 
محمد احمد املسعود، حسن عادل محمد. 
وفاز بجائزة ال� 200 دوالر كل من احسان 
محمد، االمير الصادق عبداحلميد خطاب، 
امينة علي خليل االسود، محاسن حامد 
الزاي����د، نايف ناهي صغير، عيدة ناصر 
مطر، ومن السعودية محمود محمد الهيثم 
محمود، طاهر ياسني محمد عبداهلل، ومن 
ليبيا محمد ادريس عبدالقادر مختار ومن 
االردن ليلى جمال. وبجائزة ال� 150 دوالرا 
فاز كل من شيماء علي صالح، احمد محمد 
عبدالغفور، ومن جمهورية مصر العربية 
كل من احمد محم����د الطيب عبد القادر، 
وحنان ابراهيم احمد. وبالنسبة جلائزة 
ال� 100 دوالر فاز عبداهلل عيدان ابو عيدان، 
سعاد محمد حسن، فجر ناصر خميس، 
يوسف عبدالكرمي كرمي، سمر مصطفى 
محمد توفيق، فايزة ماجد فارس حسن، 
محمد عبداالمير اخلطيب، عبداهلل احمد 
محمد معمار، من الس����عودية رمي ناصر 
عبداهلل الصبيح، م����ن جمهورية مصر 
العربية سعيدة حسني كامل محمد نصر، 
ومن س����لطنة عمان بدرية درويش علي 
الفارسية. واخيرا فاز ب� 50 دوالرا كل من 
ابراهيم يوسف حمد الشيبة، نسرين سامي 
عبداجلليل، ايتال سبالشميل، عبداهلل حمد 
العنزي، سالمة عبدالسالم، خالد طرقي 
العنزي، ومحارب س����عد العتيبي، ومن 
جمهورية مصر فازت رشا خميس احمد 
محمد رجب ومن السعودية تركي مسفر 
تركي احلارثي ومن اجلزائر عبدالرحمن 

بن خليفة عبيد.


