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الحمود: توسع الجامعة المفتوحة فرصة ألكبر عدد من الطالب العرب

اشادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال����ي د.موضي احلمود ب����دور اجلامعة 
العربية املفتوحة، وقالت ان التوسع املستمر 
للجامعة يهدف ال����ى اتاحة الفرصة الكبر 
عدد من طالب وطالبات العلم اجلامعي من 
مختلف ال����دول العربية. وقالت د.احلمود 
خالل مأدبة غداء اقامها السفير الشيخ فيصل 
احلمود في مقر اقامته: تشرفنا في الكويت 
باحتضان اجلامعة على مدار 4 سنوات منذ 

بداية مشوارها، واشارت الى العمل الدؤوب 
من اجلميع على ترس����يخ اهدافها السامية 
حتى يكون التعليم حقا ال امتيازا وتفعيل 
دميوقراطية التعليم ليش����مل جميع فئات 
املجتمع وخاصة التي منعتها ظروف قاهرة 
من استكمال تعليمها اجلامعي. وألقى الشيخ 
فيصل احلم����ود كلمة ارجتالية رحب فيها 
بالوزيرة احلمود وصاحب الس����مو امللكي 
االمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز، ومن 

ناحيته ألقى االمير تركي كلمة استعاد فيها 
دور الكويت التاريخي في نصرة القضايا 
العربية وعالقاتها املميزة مع اململكة العربية 
الس����عودية. ومازح االمير تركي بن طالل 
الشيخ فيصل بأنه ال يستطيع ان يجاريه في 
البالغة والفصاحة. اثر كلمة الشيخ فيصل 
احلمود التي نالت اعجاب احلضور علق احد 
االكادمييني العرب على كلمة الشيخ فيصل 
بقوله ال ألوم الكويتيني اذا وصفوك بسفير 

القلوب. من ناحيتها اشادت د.موضي احلمود 
بجهود الشيخ فيصل ووصفته بأنه يواصل 
الليل بالنهار ويعمل دون كلل وال ملل، وكانت 
الوزيرة احلمود شاركت في تخريج الفوج 
الثامن من طالب اجلامعة العربية املفتوحة 
في االردن خالل حضورها احلفل الذي رعاه 
رئي����س مجلس أمناء اجلامعة األمني طالل 
بن عبدالعزيز وممثل امللكة رانيا العبداهلل 

واألمير رعد بن زيد.

السفير فيصل الحمود أولم على شرف وزيرة التربية واألمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز

د.موضي احلمود وصاحب السمو امللكي األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز والشيخ فيصل احلمود في لقطة تذكارية مع حضور حفل الغداء

الخميس: ملتقى الكويت اإلعالمي
للشباب األول ينطلق 19 الجاري

رندى مرعي
أعل���ن األمني الع���ام لهيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس عن انطالق نشاطات 
»ملتقى الكويت األول للشباب« 
في 19 اجلاري في قاعة د.عثمان 
عبدامللك في كلية احلقوق جامعة 
الكويت وسيشارك في امللتقى 
العديد من الشخصيات اإلعالمية 
في العالم العربي وفي مجاالت 
مختلفة وستكون هذه املشاركات 
من خ���الل ندوات وجلس���ات 

حوارية على مدى يومني.
كالم اخلمي���س جاء خالل 
عقد مؤمت���ر صحافي لإلعالن 
عن امللتقى مبش���اركة كل من 
رئيس قسم اإلعالم في جامعة 
الكويت د.يوس���ف الفيلكاوي 
ورئيس قسم اإلعالم في اجلامعة 
األميركية د.محمد أش���كناني 
ورئيس قسم اإلعالم في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

د.مسعود أسد.
وتابع اخلميس قائال ان هيئة 
امللتقى تولي الشباب اهتماما 
خاصا وذل���ك ألهمية تأهيلهم 
تأهيال مناسبا للمستقبل فهم 
عماد هذا املس���تقبل وأساسه 

السيما في مجال اإلعالم.
وحتدث اخلميس عن جائزة 
اإلبداع اإلعالمي للشباب والتي 
تش���مل مجاالت اإلع���الم كافة 
كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون 

والعالقات العامة واإلعالن.
وق���ال ان جلنة التحكيم لم 
تلتزم بقيود صارمة وذلك ألنها 
السنة األولى للمسابقة وامللتقى 
وإلفساح املجال واسعا أمام أكبر 

عدد ممكن من الراغبني في ايصال 
آرائهم وأفكارهم من خالل املشاركة 
في هذه املسابقة في املجال الذي 

يختارونه.
وأضاف اخلميس انه س���يتم 
الراحل عبدالعزيز  اطالق اس���م 
الرش���يد على هذه الدورة وذلك 
تقديرا لعطاءات���ه وملا تركه من 

بصمات في مجال اإلعالم.
ب���دوره اعتب���ر د.يوس���ف 
الفيلكاوي ان هذا امللتقى فرصة 
الش���باب وحتفيزهم على  لدعم 

االنخراط في املجال االعالمي وذلك 
من خالل املس���ابقة التي طرحها 
امللتق���ى. وق���ال د.الفيلكاوي ان 
عدد املشاركني في هذه املسابقة 
تخطى ال� 100 وأغلبهم كانوا في 
فئة املسابقة التلفزيونية. وأعلن 
ان جلنة التحكيم ستجتمع يوم غد 
االثنني لتقييم املشاركات، مشددا 
على ان األولوية في املش���اركات 
كانت للنماذج املستوحاة من البيئة 
الكويتية األمر الذي كان من أهم 

الشروط املطروحة.

)قاسم باشا(اخلميس ود.الفيلكاوي ود.أشكناني ود.أسد خالل املؤمتر الصحافي

» رابطة الكويت والخليج القابضة« تستجيب لنداء بنك الدم
نظمت شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي في الكويت حملتها الرابعة للتبرع 

بالدم، وذلك في مقر الشركة الرئيسي. 
 وقد جاءت هذه البادرة كاس����تجابة سريعة وفورية 
لنداء بنك الدم عبر وسائل اإلعالم احمللية للنقص الشديد 
ف����ي مخزون احتياطي الدم، وتأتي هذه املبادرة في إطار 
وعيها ملسؤولياتها االجتماعية ملساعدة من هم في حاجة 
للدم. ويأتي هذا احلدث حتت شعار )تبرعك بالدم اليوم، 
قد ينقذ روحا(، اس����تمرارا وتواصال للحمالت السابقة 
التي نظمتها الشركة في السنوات املاضية، حيث رسمت 
ه����ذه احلمالت بصمة واضحة ل����دى وزارة الصحة التي 
كرمت شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة لتفاعلها 
املستمر مع حاجات بنك الدم. هذا وشارك املوظفون من 
مختلف وح����دات األعمال والش����ركات التابعة والزميلة 
في حمل����ة للتبرع بالدم.  تلتزم ش����ركة رابطة الكويت 
واخلليج القابضة في تنظيم حمالت التبرع بالدم بشكل 
دوري لتعزيز القيم اإلنس����انية لدى موظفيها وتشجيع 

أحد املوظفني يتبرع بدمهمنط حياة صحية.

موظفو رابطة الكويت واخلليج القابضة يتبرعون بدمهم
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