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املشاركون في البرنامج التعريفي التأسيسي األول

»التقدم العلمي« تكرم الفائزين بجوائزها لعام 2009 اليوم»الحرس« نظم دورة في إجراءات تنفيذ الميزانية

تنفيذا للخطة االستراتيجية املعتمدة من نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
بشأن تأهيل الضباط ملعرفة كل األمور املالية 

والتنفيذ السليم لها ومتابعة احتياجات وحدات 
احلرس الوطني واإلمل����ام بالتعاميم والقواعد 
املالي����ة، اختتمت بالرئاس����ة العامة للحرس 

التأسيسي  التعريفي  البرنامج  الوطني دورة 
االول إلجراءات تنفيذ امليزانية لضباط االتصال 

املالي في وحدات احلرس الوطني

تقيم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حفال 
تكرمييا اليوم للفائزين بجوائزها لعام 2009 
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
ويأتي هذا احلفل الذي سيتم خالله توزيع 
اجلوائز وشهادات التقدير على الفائزين انطالقا 
من أهداف املؤسس����ة في حتقيق مهمتها بدعم 
الباحثني وتشجيع العلماء في الكويت والدول 

العربية واإلسالمية.
وخصصت املؤسس����ة العديد من اجلوائز 
في مختلف العلوم وفقا لبرنامج سنوي، وهي 
جائزة الكويت وجائزة املنظمة االسالمية في 
العلوم الطبية وجائزة معرض الكويت للكتاب 
وجائزة الزراعة والثروة احليوانية والسمكية 
وجائزة أفض����ل بحث وجائزة اإلنتاج العلمي 

وجائزة الكويت االلكترونية.
وتسجل املؤسسة عبر هذا البرنامج اعترافها 
باالجنازات التي يقدمه����ا العلماء من مختلف 
التخصصات وذلك بهدف رفع املستوى احلضاري 

في مختلف امليادين.
وتقوم املؤسس����ة بتقدمي بعض املسابقات 
العلمي����ة الثقافية جلمهور املواطنني للتوعية 

الثقافية العامة للمجتمع، وهي مسابقة العيد 
الوطني وعيد التحرير ومسابقة اقرأ ومسابقة 
الريادة ومسابقات األوملبياد العلمية الدولية.

كما خصصت املؤسسة جوائز في العلوم 
واآلداب والفن����ون والدراس����ات االقتصادي����ة 
واالجتماعية والتراث العلمي العربي واإلسالمي 
اعترافا من املؤسسة باالجنازات الفكرية املتميزة 
التي تخدم التقدم العلمي وتساعد على النهوض 
باملجهودات املبذولة لرفع املستوى احلضاري في 

مختلف امليادين. وتقدم املؤسسة جائزتني سنويا 
واحدة ألبناء الكويت وأخرى ألبناء البالد العربية 
األخرى في كل من العلوم األساسية والعلوم 
التطبيقية والعلوم االقتصادية واالجتماعية 
العربي  العلم����ي  والفن����ون واآلداب والتراث 
واالسالمي. من جانب آخر، وبحضور اعضاء 
من مجلس االدارة وبرعاية د.علي الشمالن مدير 
عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأساتذة 
من جامعة هارفارد، عقدت املؤسسة خالل يومي 
12 - 13 اجل����اري اجلزء الثان����ي واالخير من 
حلقاتها النقاشية الثالثة حول إصالح التعليم 
بالتعاون مع كلية كني����دي بجامعة هارفارد. 
وقال الشمالن: يأتي استكمال عقد احللقة في 
الكويت س����عيا من املؤسسة إلعطاء الفرصة 
وتوسيع قاعدة املشاركة لتغطي أكثر من 60 
مشاركا ميثلون باالضافة الى مشاركي وزارة 
التربية، أس����اتذة من جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خللق فرص 
املناقشة والتحاور بني املسؤولني عن العملية 
التعليمي����ة في مراحلها االولى واملؤسس����ات 
البحثية كاجلامعة والهيئة حيث تس����تقطب 

العدد االكبر من مخرجات التعليم العام.

»السكنية«: توزيع 327 قسيمة بقطاع E في مدينة صباح األحمد السكنية للمخصص لهم حتى تاريخ 2000/6/4  

عبدالهادي فهد محمد العجمي   ٭
مدغش نصار مدغش حماد   ٭

عيد فهيد مصبح العازمي  ٭
فايز محمد مرزوق هداب   ٭

غامن محمد مرزوق العازمي   ٭
ناي���ف محم���د عاي���د ش���بيرم   ٭

العازمي
نايف سعد ناهي العازمي  ٭

س���يدمحمد  عب���داهلل  س���يف   ٭
الهاشمي 

خالد مبارك مفرح العازمي   ٭
فهد سعود سالم العازمي  ٭

س���لطان س���الم اجلغي���م خالد   ٭
العازمي 

خلف فالح خلف العازمي   ٭
فالح علي حربي الهاجري   ٭
وليد جهاد سلمان العازمي  ٭
عادل احمد صالح الشخص  ٭

نواف حمود فجري القريافي  ٭
حمد محمد شبيب العجمي  ٭

سالم فهد مفرح القصبا   ٭
حس���ني  مب���ارك  عبداله���ادي   ٭

العجمي
فيصل حمود فجري القريافي  ٭

قبالن محمد قبالن مهنا   ٭
سالم عامر حماد العازمي  ٭

علي محسن مسفر العجمي   ٭
جاسم محمد مطلق جدعان   ٭

ناصر عايض برجس الهاجري   ٭
مشعل سعود سعد مطلق   ٭
حمود سيف محمد العازمي  ٭

مشعل محسن مهنا العتيبي  ٭
فيصل شريد دليميك العازمي   ٭
حسني علي عبداهلل العوضي   ٭

عيد علي فهيد العازمي   ٭
ب���در ناص���ر ام���ان عبدالرحمن   ٭

القطان
معيض محمد هامل العجمي   ٭
خلف خالد منصور العازمي   ٭
حمود مبارك هداف الهاجري   ٭

احمد تقي حاجية ماتقي  ٭
احمد جواد احمد احلاضر   ٭

محم���د عب���داهلل صال���ح محمد   ٭
احلربي 

حمد العنزي
وزعت املؤسس��ة العامة للرعاية السكنية أمس بطاقات االحتياط لدخول 
قرعة توزيع 324 قس��يمة حكومية في القطاع )ن3( من مدينة جابر االحمد 
مبساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة للمخصص لهم حتى تاريخ الثامن 

من اكتوبر 1994.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان موعد اجراء القرعة على هذه القسائم 
س��يكون يوم االربعاء املوافق اخلامس عش��ر من الشهر اجلاري في متام 

الساعة التاسعة صباحا على مسرح املؤسسة بجنوب السرة.

وأهابت املؤسسة باملواطنني املخصص لهم للحضور شخصيا الى مبنى 
املؤسس��ة مصطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة 

القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي.
من جانب آخر، أعلنت املؤسس��ة العامة للرعاية الس��كنية انها س��تقوم 
بتوزيع الدفعة الثالثة عشرة من القسائم احلكومية التي أجنزتها في »مدينة 
صباح األحمد« والتي تشتمل على 327 قسيمة في قطاع E للمخصص لهم 
حتى تاريخ 2000/6/4 وذلك وفقا للمواعيد التالية: يومي اخلميس واالحد 16 
و2010/12/19 توزي��ع بطاقات القرعة، يوم االثنني 2010/12/20 توزيع بطاقات 

االحتياط، يوم االربعاء 2010/12/22 إلجراء عملية القرعة.
ودعت املؤسسة املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية في هذه املنطقة 
واملدرج��ة أس��ماؤهم ضمن هذا االعالن الى احلضور ش��خصيا الى مبنى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة )جنوب السرة( الساعة التاسعة 
صباح��ا في املواعيد املبينة أعاله، مصطحبني معه��م البطاقة املدنية وقرار 
التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي. مشيرة 
الى أن من يتخلف عن تس��لم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة 
بهذا االعالن، فإن املؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال االسماء التي تليه 

في التخصيص، ولن يدرج في الدفعات املقبلة إال بعد بيان س��بب التخلف 
عن تسلم بطاقة القرعة.

كما دعت املواطنني املخصصة لهم قس��ائم حكومية في هذه املنطقة ولم 
ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف للحضور الى مبنى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في منطقة )جنوب السرة( )املسرح( في متام الساعة التاسعة صباح 
يوم االثنني املوافق 2010/12/20 مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة 
املدنية للدخول ضمن االحتياط. وناشدت املؤسسة االخوة املواطنني التعاون 

معها والتقيد باملواعيد املذكورة أعاله. وفيما يلي األسماء:

خالد حسني محمد بن حسني  ٭
مسلم ناصر فدعوس العجمي   ٭

فهد مبارك مطلق العازمي   ٭
نادر بركة فهد املطيري   ٭

منيف ناصر منير املطيري   ٭
علي عبدالصمد محمد شموة   ٭
ناصر هادي فرحان العجمي  ٭

محمد حسن احمد السبع  ٭
طارق عبدالرضا عبداهلل هاشم   ٭

ناصر مشعان نهار اخلالدي  ٭
جاسم محمد عبداهلل دشتي   ٭

محمد حسني احمد حاجي   ٭
حامد سعود راشد العازمي   ٭

وليد عبداحملسن احمد الياقوت   ٭
س���لطان عبداله���ادي صال���ح   ٭

السهلي 
سلطان فهد نادر العجمي   ٭

هادي منصور عايض عبداهلل   ٭
سعيد عبدالهادي سعيد العازمي   ٭

ابراهيم علي ارحمة العجمي   ٭
يوس���ف فيص���ل عبدالرحم���ن   ٭

الرويح 
جنم عبداهلل محمد االستاد  ٭

عبدالعزيز مبارك رجا الرشيدي   ٭
راشد فهيد عويضة العجمي   ٭
رضا عباس محمد اشكناني   ٭
انور سليمان اسود العنزي   ٭

خالد ناصر مريخان العازمي   ٭
نايف ثامر عجيل الشمري   ٭

مجح���ش  محم���اس  عاي���ض   ٭
العتيبي 

فاض���ل عبداملجيد عبدالس���تار   ٭
حسني 

سعد عدنان محمد علي   ٭
محمد جاسم محمد بوحمد  ٭

نادر عبدالعزيز ناصر اجلحمه  ٭
احمد محمود عبدالعزيز الفداغ   ٭

عبدالعزي���ز س���عود عبدالعزيز   ٭
البالول 

سلمان ابراهيم جوهر البناء  ٭
فهد علي مطلق العتيبي  ٭
بدر الفي شالل املطيري   ٭

محم���د صح���ن ع���واد س���عود   ٭
املطيري

منصور جطلي شخير العازمي   ٭
مقبول فهد فهاد املقبول   ٭

نواف سعد العلي املكيمي   ٭
س���عود عبدالعزي���ز عب���داهلل   ٭

السيف 
محمد عبدالعزيز علي الفليح  ٭
محسن سعيد حسن سعيد   ٭

علي ثومان رشدان الشحومي   ٭
انور احمد محمد محمد   ٭

ضاري عبداهلل عدس العجمي  ٭
مقذل محمد مقذل السبيعي  ٭
ناصر فالح ناصر العازمي  ٭

بدر تني فالح الدوسري   ٭
عبداهلل مانع محمد العجمي  ٭

علي كاضم حسن خلف   ٭
خالد مسعد سعد الرشيدي   ٭

محسن محمد راشد احلجيالن   ٭
مصطفى سليمان سند الشطي  ٭
محمد سعود مبارك العازمي   ٭

طالل سالم عبداحملسن العبدلي   ٭
بشار جاسم محمد االنصاري   ٭

سعيد مقبل رجا رومي   ٭
عبداهلل ناصر عبداهلل الدوسري  ٭

فهيد عبداهلل مانع العجمي   ٭
فهد رسام شمروخ العتيبي  ٭

عايش عايض سالم العازمي   ٭
نواف علي ابراهيم اجريد   ٭
محمد حمزة عباس اجلدي  ٭

سالم جرثام محمد الهاجري   ٭
جابر مرزوق رماح القحطاني   ٭

محمد مقعد حمود العازمي   ٭
عادل علي غلوم حسني   ٭
محمد فهد نادر العجمي  ٭
نايف زيد محمد بداح   ٭

سعد عايد راجي حسن   ٭
بدر فهد حمد العجمي   ٭

سليمان زامل عبداهلل الزامل  ٭
عوض سعود مبارك العازمي   ٭

فهد حسني خلف العنزي   ٭
يوسف محمد عبدالرحمن العلي   ٭

محمد دليم مهدي العجمي  ٭
س���لطان مناح���ي زي���د عل���ي   ٭

العتيبي
اسامة راشد محمد علي   ٭

نواف ابراهيم عبداحملسن السبع   ٭
هداف فالح هداف الهاجري   ٭

هاني حسن سيد علي   ٭
حام���د عبداللطي���ف عاش���ور   ٭

عبداللطيف 
احمد علي احمد االنصاري  ٭

خالد جمعان سالم الدوسري   ٭
صالح هادي سعيد ناصر   ٭
عماد طه محمد بن حسني  ٭

فهد محمد فهد العتيبي  ٭
ياسر ابراهيم محمود احملميد   ٭
عبداهلل محمد عبداهلل خلف   ٭

خالد وسمي سعد العازمي  ٭
وليد صقر حمد الغامن   ٭

جهاد محمد يعقوب البكر   ٭
ياسر عبداهلل عيسى اخلميس   ٭

ماضي راشد دبيل العجمي  ٭
محمد حسني سعد احلامد   ٭

محم���د عبدالك���رمي عبداملجي���د   ٭
العوضي 

فهد عبداهلل عايض زهية   ٭
خالد حمد سعيد علي   ٭

مهدي محمد سيد املوسوي   ٭
بدر حسن عبداهلل علي   ٭

سعود رياض سعود عبدالعزيز   ٭
مبارك مهدي مبارك العجمي   ٭
فهد محمد عبداهلل اجلميعة   ٭

عبداللطيف سليمان عبدالعزيز   ٭
اخللف 

علي عايد عبيد العميرة   ٭
طالل محمد احمد اخلشان  ٭

سعد سالمة يالوس العنزي   ٭
محمد فهاد حمد العجمي  ٭

نايف مدعث سعود عجرة   ٭
فيصل سلمان سعد العلي  ٭
غامن طرقي غامن العنزي  ٭

فالح عادل عبداهلل الفالح  ٭
علي سرحان عبداهلل حسن   ٭

علي حمود حمد الردهان   ٭
فهد محمد عبداهلل العلي   ٭

احمد علي منصور اجلاسم   ٭
فيصل شدهان شالل العنزي   ٭
مشعل مبارك حمود العازمي   ٭

خالد يعقوب احمد محمد   ٭

سفر متيم عيران الدوسري   ٭
خالد مناحي صالح العازمي  ٭
الفي مزيد سعدون العازمي  ٭
علي فالح موسى سعدون   ٭

عبداهلل عيسى عمر الشمري   ٭
سليمان حجي غيث ابراهيم   ٭

فهد سعود مبارك العازمي   ٭
فالح حمود محمد العازمي   ٭

حمد سعد عبيد الهاجري  ٭
سعيد رفعان وحير العجمي  ٭
خالد طالع مشخص املطيري  ٭

احمد عبود ردعان العازمي  ٭
ثامر صقر حمدان العنزي   ٭

يعقوب يوسف علي شهاب   ٭
عدنان محمد حسن محمد   ٭

مطلق جوبنان حمود الشبعان   ٭
يونس عبداهلل عيد سليمان   ٭

خالد عبود علي سويلم العازمي  ٭
عايض حمد مناحي العجمي   ٭

علي محمد ناصر العازمي   ٭
مشاري غنيم سعود السحلول   ٭

حسني علي غلوم البلوشي  ٭
مخلد ضويحي عوض الرشيدي  ٭

محمد عبيد دهيسان اجلويسري   ٭
متعب ذاعر قطيم احلربي   ٭
خالد مبارك حسني ابو جما  ٭

عبداهلل محسن صالح املري  ٭
عبداهلل فهد سعد العجمي   ٭

بدر عمر جديع الهاجري   ٭
نصار مبارك فالح هادي   ٭

علي عايض حمد العازمي   ٭
عادل عبدالكرمي مندني خدادة   ٭
عبداهلل ناصر معكام العجمي   ٭

بدر ناصر ملوح العازمي   ٭
محمد جاسم محمد العنزي   ٭
منصور علي مطلق العتيبي  ٭

عبداحملس���ن محمد ع���واد عقاب   ٭
العازمي

ضاري غنيم سعود بطيان   ٭
صالح عواد صالح العازمي   ٭
رشيد عزم عويضة الهاجري  ٭

عبداهلل جوينان حمود الشبعان   ٭
ماجد عبدالرحمن راضي سبتي   ٭
محمد يوسف بن يوسف السويلم  ٭

جابر محمد مصطفى الكندري   ٭
عبدالهادي محمد صالح املري   ٭

بدر مطلق مشعل ضيف اهلل  ٭
احمد حماد سيف العازمي   ٭

علي حسني غلوم عوض   ٭
رائد احمد صالح الكندري   ٭
فهد ناصر خليفة الهاجري   ٭
جمال احمد ابراهيم الهالل  ٭

صالح ابراهيم حسن سلطان   ٭
احمد عبداهلل محمد عبدالواحد   ٭

خالد احمد حمد منا   ٭
سعيد حسن علي دشتي   ٭

خالد سعود سالم العازمي   ٭
خالد عبداهلل صالح الشطي   ٭

عاصي فهد صقر اخلالدي   ٭
بشار غنام سليمان الديكان   ٭

محمد عبداهلل محمد العجمي   ٭
سعود عبدالعزيز عباس حسني   ٭

علي مراد علي مراد   ٭
محم���د س���عود س���عد مطل���ق   ٭

العازمي
مسفر عبداهلل مسرع العجمي   ٭

فايز مبارك فهد القحطاني   ٭
حمد علي حمد العجمي   ٭
علي جابر صالح املري   ٭

فيصل جديع علي اجلديع   ٭
يوسف حمد ابراهيم الزيداني   ٭
فهد عبدالرحيم ناصر حافظ   ٭

حم���د  س������ليمان  ض������اري   ٭
بورسلي

حسني سيد محمد اسماعيل   ٭
عتيق صالح ثامر العتيبي   ٭
فاضل ظفر راشد الهاجري  ٭

سلمان ماجد قراش العتيبي   ٭
صالح محمد يوسف العمر   ٭

براك فالح عيد العازمي   ٭
صالح فضي جابر الرشيدي  ٭
محمد حبيني ظاهر العازمي  ٭

نواف محمد مبرج مهيمل   ٭
محمد يوسف حسني باقر   ٭

انور صالح ابراهيم الناصر   ٭
عبداهلل محمد منصور حسني   ٭
راشد عبداهلل عواض العازمي  ٭

ناجي علي ياقوت االحمد   ٭

عبداهلل علي عبداهلل الغضبان   ٭
حسن عيسى بن حسن املسري   ٭

غالي فالح دليم العازمي   ٭
مشاري تركي برقي العنزي   ٭

احمد مبارك فالح العازمي   ٭
حمود سعد حمود القريافي   ٭

عيد فهد وبران املعتقه  ٭
ناصح جمعة محمد الكعاك   ٭
فيصل سليم رفيق شحيبر   ٭

قتيبة عبداهلل سليمان العتيقي   ٭
احمد حسني محمد حسني   ٭
فواز الفي متروك العازمي  ٭
طالل حمدان زيد اضبيب   ٭

احمد جاسم سلطان النجدي   ٭
محمد متعب طبالن الرشيدي  ٭

صالح محمد اسماعيل الهولي   ٭
بدر عبدالعزيز عون املطوع   ٭

محمد شارع دليميك العازمي   ٭
منصور عبداهلل ملفي املطيري   ٭

احمد مطلق عوض املطيري  ٭
يونس احمد غلوم احمد   ٭

صالح عبداهلل حسني اشكناني   ٭
حسني عبدالكرمي قاسم هاشم   ٭

مس���عود  مزي���د  عبدالعزي���ز   ٭
العازمي 

سلطان احمد عبداهلل الكندري  ٭
جاسم محمد مسيب عزيز   ٭

نواف جعفر صالح بوشهري   ٭
نصار عبداهلل ناصر الرشيدي  ٭

عبداهلل محمد مشعان العجمي   ٭
ناصر جديع علي العدواني  ٭

الس���المة  ن���وري عل���ي  عل���ي   ٭
الفضلي

فيصل مترك فهاد العجمي  ٭
حمود محمد عبداهلل الفضلي  ٭

سعيد سالم سعيد بوسويهي   ٭
عبدالعزي���ز عب���داهلل صال���ح   ٭

العازمي 
عادل ناصر احلميدي العازمي   ٭

حامد عيد عجرش سعد   ٭
هايف مطلق شنار الزعبي  ٭

عذبي ثومان رشدان الشحومي   ٭
محمد حسن محمد قمبر   ٭

سليمان محمد سليمان االمير  ٭

جاراهلل مربط عبداهلل صرير   ٭
ناصر جاسم محمد احلمدان   ٭

فيصل عبداهلل فالح الدوسري   ٭
بدر عبداهلل فالح الدوسري  ٭

فهد سيف سعد السهلي   ٭
سامي صقر سيف العضيلة   ٭

عبدالعزيز سعود جديع العجمي   ٭
مشاري محمد ارحمة حلدان   ٭
ثاري مسفر ثاري الرشيدي   ٭

دهيم عايض شلوان الهاجري  ٭
سالم مزهر عناد غضبان   ٭

مشاري عواد عايد احمليلبي   ٭
نهار محمد خالد املتلقم   ٭

علي سعود عبداهلل العصفور   ٭
جاسم محمد غلوم كمال   ٭

جاسم محمد خيراهلل الشريفي   ٭
ناصر حسني علي محماس   ٭
حسن علي خيراهلل عرنان   ٭

حميد عبداهلل جابر العجمي   ٭
سالم رجعان مرزوق العازمي   ٭

صقر محمد عايش العتيبي   ٭
عبداحملس���ن عاي���ض محس���ن   ٭

القحطاني 
علي محمد مهدي عايض   ٭

عبداهلل ثقل بخيت الدوسري   ٭
علي سمير عبود السالم   ٭

حسن يوسف مرشد الشمري   ٭
مبارك محارب عواد العازمي   ٭

عبدالناص���ر حس���ني محم���ود   ٭
مندني 

احمد حمدان احلميدي املرزوب   ٭
وليد خالد دعيج النهابة حماده  ٭

نواف عبداهلل مطلق العنزي   ٭
حميد مطر عباس العنزي  ٭

عبداهلل محمد علي الزعبي   ٭
فهد عيسى صالح املكيمي   ٭

عبدالهادي محمد سهيل العتيبي   ٭
محمد حنيف هديان العازمي   ٭
وليد مطلوب خلف الشمري   ٭
بدر علي فهيد عامر العازمي  ٭

محمد عيد مبارك الذياب   ٭
عبداهلل ناصر عبداهلل اجلبري   ٭

محمد مساعد عواد الهطالني   ٭
مشعل مبارك سلطان الهبلة  ٭

توزيع بطاقات احتياط لـ 324 قسيمة حكومية في مدينة جابر األحمد

عبدالعزيز البالولماضي اخلميس

أعلنت شركة الوطنية لالتصاالت 
عن رعايتها مللتقى الكويت اإلعالمي 
األول للش����باب وجائ����زة اإلبداع 
اإلعالمي والذي يق����ام في الفترة 
من 19 الى 20 ديسمبر 2010 حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وحتتضنه جامعة 
الكويت ويش����ارك في أنش����طته 

مختلف جامعات الكويت.
العامة  العالق����ات  وقال مدير 
في الش����ركة الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول »ان مشاركتنا 
في ملتقى الكويت اإلعالمي األول 
للشباب وجائزة اإلبداع اإلعالمي 
تأتي من منطلق تعزيز مسؤوليتنا 
االجتماعية نحو املجتمع وأفراده 
وباألخص شريحة الشباب، حيث 
نحرص على دعم جميع األنشطة 
التي تس����تهدفهم بالدرجة األولى 
والتي من شأنها تنمية مواهبهم 

وقدراتهم في جميع املجاالت.
البالول ان »الوطنية  وأضاف 
لالتصاالت« حصلت على رعاية 
حصرية للمسابقة الصحافية التي 
تتضمن جوائز مقدمة ألفضل إعالن 
صحاف����ي وأفضل مق����ال وأفضل 

تغطية وأفضل حوار صحافي.
وختم البال����ول بالقول: »إننا 

نتطلع جليل متميز من اإلعالميني 
ف����ي زمن تع����ددت وتطورت فيه 
وس����ائل اإلعالم ونتعهد بدعمهم 
ومس����اندتهم في املجال اإلعالمي 

على الدوام«.
من جانبه، أكد أمني هيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان رعاية ش����ركة رائدة في مجال 
االتصاالت كالش����ركة الوطنية ال 
شك انه يعطي للملتقى ثقال وقوة 
جذب لغيرها من الشركات املشاركة 
في أنشطة ملتقى الكويت اإلعالمي 

األول للشباب.
ولفت اخلميس الى ان مشاركة 
»الوطنية لالتصاالت« في مثل هذه 
األنشطة ليست بجديدة، فلطاملا 
عودتنا على املش����اركة في كل ما 
من شأنه النهوض باملجتمع وعلى 
جميع املستويات والتخصصات، ما 
يشعرنا بأن »الوطنية لالتصاالت« 
ملتحمة بقوة مع نسيج املجتمع 

الكويتي.
وبني اخلميس ان رعاية صاحب 
الكويت  الس����مو األمير مللتق����ى 

الكويت والوطن العربي للمشاركة 
في الندوات احلوارية التي ستقام 
خالل يومي انعقاده، كما يشرف 
على مسابقة جائزة اإلبداع اإلعالمي 
كوكبة من أساتذة جامعات الكويت 
املختلفة وجنوم الصحافة واإلعالم 
عالوة على املعرض الذي يقام على 
هامشه والذي سيعرض الطلبة من 
خالله إبداعاتهم وتقدم املؤسسات 

اإلعالمي األول للشباب أشعرتنا 
بحجم املسؤولية امللقاة على عاتقنا 
والتي تتطلب بذل املزيد من اجلهد 
حتى يخ����رج امللتقى بحلة تليق 

برعاية سموه الكرمية.
يذكر ان ملتقى الكويت اإلعالمي 
األول للش����باب يضم العديد من 
األنشطة، واستطاع استقطاب عدد 
كبير من جنوم اإلعالم والفن في 

امللتقى موجه بالكامل الى الشباب، 
ولدعم وتعزيز قدرتهم ودورهم في 

املرحلة املقبلة.
وقال اخلميس اننا ملسنا حرصا 
شديدا من قبل املؤسسات والهيئات 
على التواجد في هذا النشاط الكبير، 
ما يعكس االهتمام الكبير بشبابنا 
ومستقبلهم، وأضاف اخلميس انه 
من هنا تبدأ التنمية، من االهتمام 

اإلعالمي����ة واالقتصادي����ة خالل 
املعرض فرص����ا وظيفية لطلبة 

اإلعالم.
هذا وحتظى الدورة األولى من 
الكوي����ت اإلعالمي  أعمال ملتقى 
األول للش����باب باهتمام بالغ من 
قبل العديد من املؤسسات والهيئات 
التي حرصت على دعم هذه األنشطة 
اإلعالمية املهم����ة، خاصة ان هذا 

بالش����باب ومبس����تقبل إعالمنا 
العربي.

انه  ال����ى  وأش����ار اخلمي����س 
الدورة »معرض  سيصاحب هذه 
الفرص الوظيفية للشباب اإلعالمي« 
الذي يجسد االهتمام احلقيقي لدفع 
الشباب نحو الواقع العملي في املجال 
اإلعالمي في جميع التخصصات، 
حيث سيشهد املعرض تواجدا كبيرا 
من مؤسسات إعالمية وصحافية 
وغيرها من املؤسسات التي تعتمد 
على اإلعالم بشكل كبير في عملها، 
وذلك س����يفتح آفاقا واسعة أمام 
الطلبة املشاركني في أنشطة امللتقى 
من أجل ان يتفاعلوا تفاعال مباشرا 
مع احتياطات ومتطلبات س����وق 

العمل اإلعالمي.
حيث ص����رح اخلمي����س بأن 
معرض الفرص الوظيفية للشباب 
اإلعالمي سيقام برعاية ومشاركة 
كب����رى الش����ركات ف����ي الكويت، 
الوطنية لالتصاالت،  منها شركة 
والش����ركة الكويتي����ة املتح����دة، 
ورعد وأفيوني للدعاية واإلعالن، 

الكويت����ي للتنمية  والصن����دوق 
االقتصادية العربية، باالضافة الى 
مش����اركة أبرز الصحف الكويتية 
كجري����دة »األنب����اء« و»ال����راي« 
و»القب����س« و»النه����ار« و»عالم 
اليوم« و»الوسط« و»عرب تاميز« 
و»احلرية« و»الصباح« و»الدار« 
و»الراص����د« و»احلدث« و»كويت 
تاميز« ومجلة »اإلعالمي«، وكذلك لم 
يخل املعرض من الفضائيات ومنها 
على سبيل املثال تلفزيون العدالة، 

وقناة الكوت، وقناة سكوب.
كم����ا اعتبر ان ه����ذا املعرض 
سيعكس أحد أهم أهداف امللتقى 
وهو العمل على خلق فرص حقيقية 
للشباب داخل سوق العمل اإلعالمي، 
والذي أصبح يتطلب مهارات متعددة 
في العديد من التخصصات، وذلك 
بالتحديد ما يوفره املعرض بصورة 
أساسية، مضيفا ان هذا التنوع الذي 
يحظى به املعرض هو ميزة كبرى 
للش����باب من أجل االقتراب أكثر 
والتعرف على االحتياجات املختلفة 
املتنوعة املطلوبة في  واخلبرات 
احلياة العملية بعد التخرج، وذلك 
يتأتى من تنوع املؤسسات املشاركة 
في املعرض واختالف تخصصاتها 

اإلعالمية.

البالول: »الوطنية« حصلت على رعاية حصرية للمس�ابقة الصحافية المقامة خالل أنشطة الملتقى

»الوطنية لالتصاالت« ترعى »ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب«
الخميس: رعاية شركة رائدة في مجال االتصال كالوطنية لالتصاالت تعطي الملتقى ثقاًل وقوة جذب

د.علي الشمالن


