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الجراح: »التقدم العلمي« صرح حضاري رفع اسم الكويت عاليًا
المؤسسة أقامت حفل توزيع جوائزها السنوية على العلماء تحت رعاية صاحب السمو األمير

»زين« تكّرم صادق قاسم الفائز
بجائزة المخترع العربي للعام 2010

»شؤون المرأة« تشارك في مؤتمر
»المرأة واألسرة واالقتصاد« في طهران

اعلنت جلنة شؤون املرأة احلكومية عن مشاركتها 
في املؤمتر الثالث ملنظمة املؤمتر االسالمي بالعاصمة 
االيراني����ة )طه����ران( املقرر بني 19 و21 ديس����مبر 

اجلاري.
وقالت اللجنة التي ترأسها الشيخة لطيفة الفهد 
في بيان صحافي امس ان املؤمتر س����يعقد بعنوان 
»املرأة واألسرة واالقتصاد« وسيتناول موضوعات 
عدة بينها دور املرأة في تنمية املجتمع ورؤية املرأة 
واألسرة والطفل في الدول األعضاء في املنظمة وكيفية 
تنفيذ خطة عمل للنهوض باملرأة اضافة الى دراسة 

خاصة عن وضع املرأة في املنظمة تتناول أمن املرأة 
ودورها في تنمية املجتمع وحقوقها السياسية.

وأضافت اللجنة ان املؤمتر يس����عى الى تعزيز 
التضامن والوحدة االسالمية والتعريف بوجهات 
النظر األصيلة للشريعة االسالمية السامية بالنسبة 
للمرأة ومكانتها في اطار التعاون مع الدول األعضاء 
في منظمة املؤمتر االسالمي وتبادل اآلراء واخلبرات 
لالرتقاء بوضع املرأة وتعزيز مساهمتها في التنمية 
والتأثير الفاعل على مسيرة صناعة القرار في مجال 

املرأة على الصعيد الدولي.

نبذة عن الفائزين بجوائز المؤسسة لعام 2009
ــاء ـ  ــية ـ الفيزي ــوم األساس أوال: العل

Physics
ــتاذ اد.ماجد شرقي )جزائري  فاز االس
ــتاذا للفيزياء  ــية( والذي يعمل اس اجلنس
والكيمياء في معهد التكنولوجيا الفيدرالي 
في مدينة لوزان بسويسرا ومديرا ملختبر 

املنظار الطيفي عالي السرعة.
ــة: األمراض  التطبيقي ــوم  العل ــا:  ثاني

Cancer Diseases السرطانية ـ
ــتاذ د.وفيق الديري )مصري  فاز االس
اجلنسية( والذي يعمل استاذا لعلوم اجلينات 
وعلوم االدوية في جامعة بنسلفانيا بكلية 
الطب واستاذا غير متفرغ مبعهد ويستار 
واستاذ ابحاث باملعهد االميركي للسرطان، 
وباالضافة الى ما سبق، فإن الدكتور الديري 
ــرا ملختبر اورام اخلاليا ومديرا  يعمل مدي

ملختبر تصوير اخلاليا االشعاعي.
ثالثا: التراث العلمي العربي واالسالمي: 

اخلطط والتسجيل الطبوغرافي للمدن
City Planning and Topography

فاز االستاذ د.أمين فؤاد سيد )مصري 
اجلنسية( والذي يعمل مديرا ملركز حتقيق 
النصوص بجامعة القاهرة، وباحثا متخصصا 

ــرقية باملعهد العلمي الفرنسي  باآلثار الش
ــزة عن ابناء  ــرة. وقد حجبت اجلائ بالقاه
ــية«  ــال »العلوم االساس ــت في مج الكوي
ومجال »العلوم التطبيقية« ومجال »العلوم 
االقتصادية واالجتماعية« ومجال »الفنون 
ــراث العلمي العربي  واآلداب« ومجال »الت
ــالمي« وعن ابناء البالد العربية في  واالس
ــوم االقتصادية واالجتماعية«  مجال »العل

ومجال »الفنون واآلداب«.
ثانيا: الفائزون بجائزة معرض الكويت 

الرابع والثالثني للكتاب لعام 2009
ــاب مؤلف عن  ــزة أفضل كت أوال: جائ

الكويت:
ــن موانئ اخلليج  ــاز كتاب: »صور م ف

واحمليط الهندي«.
تأليف: د.يعقوب يوسف احلجي.

ــات  ــز البحوث والدراس ــر: مرك الناش
الكويتية ـ الكويت.

ــاب مترجم الى  ثانيا: جائزة افضل كت
اللغة العربية في العلوم

ــة اجليوتكنيكية«:  فاز كتاب: »الهندس
تصميم االساسات »اجلزء االول والثاني«.

تأليف: جون ن. سيرنيكا.

ــتاذ د.عبداهلل بن ابراهيم  ترجمة: االس
املهيدب.

الناشر: النشر العلمي واملطابعـ  جامعة 
ــاض ـ اململكة العربية  ــعود ـ الري امللك س

السعودية.
ثالثا: جائزة أفضل كتاب مؤلف للطفل 

العربي:
فاز كتاب: »طيور الكويت«.

ــل غامن  ــتاذة أم ــدمي: االس ــداد وتق إع
الغامن.

ــات  ــز البحوث والدراس ــر: مرك الناش
ــت. وقد حجبت اجلائزة  الكويتية ـ الكوي
ــال »افضل كتاب مؤلف في العلوم  في مج
ــي مجال »افضل كتاب  باللغة العربية« وف
ــانيات  ــف في الفنون واآلداب واالنس مؤل
ــي مجال »أفضل كتاب  باللغة العربية« وف
مترجم الى اللغة العربية في الفنون واآلداب 

واالنسانيات«.
ــزون بجائزة اإلنتاج العلمي  ثالثا: الفائ

لعام 2009
في مجال العلوم الطبيعية والرياضية:

د.جاسم محمد العوضي
استاذ في قسم علوم االرض والبيئة ـ 

كلية العلوم ـ جامعة الكويت.
في مجال العلوم الهندسية

االستاذ د.طاهر أحمد الصحاف
ــة والبترول ـ كلية  عميد كلية الهندس

الهندسة والبترول ـ جامعة الكويت.
في مجال العلوم احلياتية
د.يوسف احمد الشايجي

مدير دائرة التكنولوجيا احليويةـ  معهد 
الكويت لألبحاث العلمية.

في مجال العلوم الطبية
االستاذ د.محمد عبداملجيد زبيد

استاذ في قسم الباطنية ـ كلية الطب ـ 
جامعة الكويت

ــة  االجتماعي ــوم  العل ــال  مج ــي  ف
واالنسانية

ــم  ــد ابراهي ــى محم ــتاذ د.عيس االس
االنصاري

ــم اصول التربية ـ كلية  استاذ في قس
التربية ـ جامعة الكويت

في مجال العلوم االدارية واالقتصادية
د.هليل منور املطيري

ــم االدارة العامةـ  كلية  ــتاذ في قس اس
العلوم االدارية ـ جامعة الكويت

دانيا شومان 
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
وبحضور نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الش���يخ علي 
اجلراح ممثال عن صاحب السمو 
أقامت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي مساء أمس األول حفال 
العلماء  لتوزيع اجلوائز على 
والباحثني واملفكرين الفائزين 

للعام 2009.
وألقى الشيخ علي اجلراح 
كلمة في احلفل ق���ال فيها ان 
املنجزات العلمي���ة في العالم 
أجم���ع وقدرة اإلنس���ان على 
املع���ارف وامتالك  اكتش���اف 
املهارات وحتقي��ق املتطلبات 
أس���همت ف���ي تط���ور احلياة 
البش���رية مما جعل اكتساب 
العلم والعمل بالبحث فيه مطلبا 

أساسيا في احلياة.
وأضاف اجلراح أن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي أنشئت 
مع ازدي���اد احلاجة إلى العلم 
الكوني والطبيع���ي وأهميته 
في تلبية حاجات املجتمعات 
البشرية مؤكدا دورها املثمر من 
إداراتها املعنية بتمويل  خالل 
البحوث العلمية وإدارة برامجها 
وتوثيق املعلومات والعمل على 

تطورها وتطبيقها.
وأشار إلى اهتمام املؤسسة 
بالعلوم االجتماعية واإلنسانية 
والتطبيقي���ة  واحلياتي���ة 
والهندس���ية  والطبيعي���ة 
والتكنولوجية كما تقوم بخدمة 
اإلنسان وتطوير البيئة ونشر 
الثقافة به���دف الرقي والتقدم 

احلضاري.

وأف���اد أن املؤسس���ة تبذل 
جهدا كبيرا للنهوض بالبرامج 
واملناه���ج التعليمي���ة وإعداد 
ثروة بش���رية مبدعة ونش���ر 
العلم والعمل على تش���جيعه 
مادي���ا وأدبيا وإتاحة الفرصة 
أمام العلماء لتحويل منجزاتهم 
إلى مشروعات على أرض الواقع 
يستفاد منها في تقدم املجتمع 

الكويتي والعربي.
وقال املدير العام للمؤسسة 
د.علي الشمالن في كلمته التي 
ألقاها: »إن هذا الصرح العلمي 
يسير واثق اخلطى نحو آفاق 
رحبة في نشر العلم وتطبيق 
نظري���ات املعرفة في مختلف 
مج���االت احلي���اة حتت مظلة 
قيادة راش���دة للكويت يحدد 
مس���ارها بالتوجيه والرعاية 

سمو األمير«
وأضاف الشمالن إن تكرمي 
نخبة جديدة من العلماء الذين 

الواردة في ه���ذا التقرير مثل 
الش���يخ صباح األحمد  مركز 
للمتميزين واملوهوبني واملبدعني 
إلى اكتشاف هذه  الذي يهدف 
الفئة من أبناء الكويت ورعايتهم 
من خالل توفير البيئة املالئمة 
التي تبرز متيزهم ومواهبهم 
وإبداعاتهم وتنميتها وذلك يتم 
من خالل حتويل أفكارهم إلى 
إبداعات ملموس���ة كما يهدف 
أيضا إلى نش���ر الوعي ورصد 
اإلمكانات اإلبداعية املتميزة من 
فئات الناشئة والشباب والكشف 
عنه���ا واحتضانها والتواصل 
بشأنها مع املؤسسات احمللية 

والعاملية املعنية برعايتهم.
وذكر الشمالن خالل كلمته 
إدارة مركز الشيخ  أن مجلس 
صب���اح األحم���د للمتميزين 
واملوهوبني أنشأ قناة فضائية 
علمية تهدف إلى التنمية العلمية 
على املستويني احمللي والعربي 

حققت دراساتهم واجنازاتهم 
متيزا علميا ملحوظا س���اعد 
بالدنا على أن حتتل جانبا من 
الريادة وأن تكرميهم جاء نتيجة 
املبذولة وإلعطائهم  جلهودهم 
احلافز ملزيد من العطاء العلمي 
املميز الذي يرفع اسم الكويت 

عاليا.
وأوضح أن تقرير املؤسسة 
الذي تص���دره كل عام يحمل 
األعمال احلالية واملس���تقبلية 
ويلقي الضوء على أهمية هذه 
املشروعات وأهدافها وإجراءات 
البحث فيها وأساليب تنفيذها 
ونتائجها املرصودة أو املتوقع 
إمتامها كم���ا يش���مل اهتمام 
الكوادر  املؤسس���ة بتدري���ب 
البشرية في الدورات املنتظمة 
أو في ميادين العمل بدعم خاص 
منها لتشجيعهم ولدفع عجلة 

التنمية.
وأشار إلى بعض املشروعات 

ونشر العلوم واملعرفة باللغة 
العربية وتعزيز جهود الكويت 

وإبرازها من خالل املؤسسة.
وأفاد ان هذين املشروعني 
العدي���د من  متزامن���ان م���ع 
مشروعات البحث العلمي التي 
تسعى املؤسسة الجنازها في 
مجاالت البيئ���ة وموارد املياه 
والطاقة املتجددة وغيرها من 
مشروعات العلوم االجتماعية 
واإلنسانية والطبية والطبيعة 
الوطنية  التنمية  التي تدف���ع 
إل���ى غاياتها وفق منهج علمي 

سليم.
وذكر الشمالن أن عدد املنح 
العام بلغت  التي قدمت ه���ذا 
50 منح���ة، فضال عن البرامج 
العم���ل  وورش  التدريبي���ة 
واملساهمة في دعم املؤمترات 
والندوات ذات العالقة واملشاركة 
في معارض الكتب ودعم الثقافة 
العلمية في مختلف مجاالتها.

كرمت ش���ركة زين املخترع 
الكويتي الش���اب صادق قاسم 
بع���د ان انتزع لق���ب املخترع 
العربي للعام 2010، وذلك بعد 
فوزه بجدارة في النسخة الثانية 
لبرنامج مسابقة برنامج جنوم 
العلوم والذي ترعاه مؤسس���ة 

قطر للتربية والعلوم.
وذك��رت ان قاس��م ف��از ف��ي 
املسابقة باختراعه »اخليميائ��ي« 
والذي تفوق به على العديد من 
االختراع���ات والتي بلغت اكثر 
من 7000 اختراع تعود جميعها 
للعديد من العقول الش���ابة من 
مختلف الدول العربية، مشيرة 
ال���ى انها تأمل أن يس���اهم هذا 

االختراع في خدمة البشرية.
وأف���ادت الش���ركة في بيان 
صحافي بأن قاسم الذي يتمتع 
بعضوية النادي العلمي الكويتي 
البكالوريوس  يحمل ش���هادة 
العقول  الهندسة، وهو من  في 
الكويتية الشابة الواعدة والتي 
ينتظر منها الكثير في املستقبل 

القريب.
وقال املدير التنفيذي لقطاع 
العالقات واالتصاالت في شركة 
زين عبداهلل اجلدعان »املخترع 
الكويتي صادق قاسم واحد من 
الكوادر الوطنية الش���ابة التي 
متثل قيمة كبيرة للكويت، وهذا 
التكرمي جاء كتقدير من الشركة 
الوطنية وللمخترعني  للعقول 

الكويتيني«.
وأضاف اجلدعان: شركة زين 
الكوادر  حريصة على تشجيع 
الوطني���ة الش���ابة على اطالق 
املزي���د من طاقاته���ا، وحتفيز 
الش���باب الكويتي على االبداع 

واالبتكار، مشيرة الى ان الدولة 
غنية بالعديد من الكوادر الشابة 

الطموحة.
وأكد بقوله: تؤمن الش���ركة 
كثيرا بأهمية التفاعل مع الشباب، 
فهذه الفئة ق���ادرة على اخراج 

ابداعات ذات قيمة مضافة.
مشيرا الى ان زين تولي اهمية 
خاص���ة من جانبه���ا بضرورة 
االهتمام بالعنصر البشري، وهذه 
السياسة اعتمدتها في آلية عملها 
اميانا منها بأن العنصر البشري 
هو احملرك االول ألي توجه نحو 
النجاح. وأشار اجلدعان الى ان 
الشركة تعتبر ان مسؤولياتها 
االجتماعية أحد الروافد االساسية 
لتحقيق النجاح املستمر، مشيرا 

الى ان زين تس���خر امكانياتها 
لتعزيز هذا التوجه عن طريق 
استخدام قدراتها التكنولوجية 
التي متتلكها وأهلتها ان تكون 
واحدة من كبرى الشركات في 

الكويت.
وإذ اك���د اجلدع���ان ان زين 
ستستمر في تطبيق سياستها 
املوجه���ة ه���ذه ال���ى تعزي���ز 
مسؤولياتها االجتماعية، فإنه 
أش���ار في ذات الوق���ت الى ان 
الش���ركة تقع عليها مسؤولية 
كبيرة كونها واحدة من كبريات 
الش���ركات في املنطقة، ولذلك 
قام���ت بوض���ع مجموعة من 
البرامج التي تتفق مع املسؤولية 

االجتماعية.

النسخة الثانية من برنامج نجوم العلوم منح اختراعه »الخيميائي« المركز األول

تكرمي املخترع الكويتي صادق قاسم

جانب من احلضورالشيخ علي اجلراح مكرما إحدى الفائزات بجائزة »التقدم العلمي«

ماضي اخلميس 

السلطان: »البيت العتيق« استحوذت على %65
VVIP من سوق الحج والعمرة لكبار الشخصيات

الكويت تتعهد بمساهمة 300 ألف دوالر سنويًا
في صندوق األمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

 أعلنت الكويت الليلة قبل املاضية تعهدها باملس���اهمة سنويا مببلغ 
300 ألف دوالر في صندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ اعتبارا 
من عام 2011 وذلك على الرغم من األزمة االقتصادية واملالية التي شهدها 
العالم خالل العامني املاضيني. جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة ألقاها زياد منير في املؤمتر السنوي الرفيع املستوى لإلعالن 
ع���ن التبرعات لذلك الصندوق. وقال منير ان األزمة االقتصادية واملالية 
أثرت بش���دة على الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء وفرضت 

حتديات جديدة على املجتمع الدول���ي أدت إلى انخفاض كبير في حجم 
التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول املانحة مقارنة باألعوام املاضية وأثرت 
بشكل ملحوظ على قدرات الدول النامية على حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية بحلول عام 2015. وأضاف أنه على الرغم من االنعكاسات السلبية 
لألزمة املالية العاملية استمرت الكويت على نهجها املعهود في دعم جهود 
األمم املتحدة ووكاالتها وبرامجها وصناديقها من خالل مواصلة تسديد 

مساهماتها الطوعية السنوية بالكامل وفي الوقت احملدد.

في حني تتنافس الشركات 
واحلمالت املزودة خلدمات 
احلج والعمرة في الكويت 
على استقطاب اكبر شريحة 
من الراغبني في اداء فريضة 
احل���ج ه���ذا الع���ام بهدف 
تعويض جزء من اخلسائر 
املالية التي تكبدتها شركات 
وحمالت احلج والعمرة في 
السوق الكويتي العام املاضي 
والتي قّدرت بأكثر من 29 
مليون دوالر بسبب ظاهرة 
انفلونزا اخلنازير، حيث جند 
ان املتميزة مجموعة خدمات 
احلج والعمرة VVIP »البيت 
العتيق« استطاعت ان حتقق 
أعلى نس���بة استحواذ في 
الكويتي من بني  الس���وق 
الش���ركات املتخصصة في 
خدمة ضيوف الرحمن من 
الش���خصيات بشكل  كبار 
خاص واخلليجي بش���كل 

عام.
وم���ن هن���ا قد كش���ف 
مستش���ار مجلس االدارة 
لتطوي���ر املش���اريع لدى 
مجموع���ة خدم���ات احلج 
والعم���رة VVIP »البي���ت 
العتي���ق« طالل س���لطان 
الس���لطان عن اس���تحواذ 
»البيت العتيق« على اكثر 
من 65% من حجم س���وق 
احلج والعم���رة لفئة كبار 
الش���خصيات ملوسم احلج 
هذا العام 1431 هجري، بينما 
كنا نطمح للوصول الى %40 

فقط، وبعد التوفيق من اهلل 
أوال وآخرا، اس���تطعنا ان 
نصل الى أعلى نس���بة في 
تاريخ س���وق احلج لهذه 
الفئة اخلاصة وهذه داللة 
على حسن تخطيط اإلدارة 
القائمة على »البيت العتيق« 
والتركي���ز عل���ى حتقيق 
أهدافها دون اإلخالل بالتزام 
اإلدارة في تس���يير مناسك 
احلج والعمرة وفق الكتاب 

والسنة.
وقد اوضح السلطان أن 
»البيت العتيق« تساهم منذ 
تولي اإلدارة اجلديدة في عام 
2006 والتي يترأسها الشيخ 
خالد سلطان السلطان في 
تقدمي خدمات غير مسبوقة 
لعدد من احلمالت الكويتية 
واخلليجية بعيدا عن عملية 
التفويج بغرض التنوع في 
االستثمار عن طريق امتالك 
»البيت العتيق« جهازا فنيا 
من ذوي اخلبرة في تشييد 

وبناء مخيمات عرفة بأحدث 
األساليب املتطورة وحتويل 
تلك املواقع من أرض جرداء 
ال���ى قاعات فخم���ة تليق 
باستقبال كبار الشخصيات، 
ففي عام 2007 قمنا بتشييد 
عدد أربع���ة مخيمات على 
مس���احة 6500 متر مربع 
بغضون ثالث���ة أيام وهذا 
يعتبر رقما قياسيا استطعنا 
ان جنعل »للبيت العتيق« 
مكانة خاص���ة في نفوس 
أصحاب احلمالت املتعاملة 
معنا وهذا العام عمل جهازنا 
الفني على اصالح 9200 متر 
مربع من أراضي عرفة اضافة 
الى تشييد وبناء وجتهيز 
س���بعة مخيم���ات عمالقة 
خاصة في حمالت كويتية 
وخليجية بالكامل، بجانب 
مخيم »البيت العتيق« في 
عرف���ة الذي يتمي���ز دائما 
بأس���لوب وطاب���ع خاص 
به والقى استحس���ان رواد 

»البيت العتيق«.
وفي جانب جديد خدمات 
»البيت العتيق« بعد موسم 
احلج، أكد السلطان ان االدارة 
تعكف على تقدمي خدمات 
العم���رة للفئتني  لرحالت 
VVIP »البيت العتيق« وفئة 
دار الضيافة الفندقية بأسعار 
مختلفة سيتم االعالن عنها 
قريبا وذلك بعد االنتهاء من 
توقيع العقود النهائية مع 
الشركات املزودة للخدمات 

الفندقية والضيافة في اململكة 
العربية السعودية مبدينة 
جدة ومكة املكرمة واملدينة 
املنورة، وذلك بغرض تعزيز 
حصة »البيت العتيق« من 
ع���دد الغرف ف���ي الفنادق 
ذات اخلمسة جنوم، اضافة 
الى ذلك س���تقوم »البيت 
العتيق« مبنح رواد الشركة 
واجلمهور امكانية التسجيل 
واحلجز من خ���الل موقع 
»البيت العتيق« عبر شبكة 
االنترنت وذلك بعد تفعيل 
قسم التسجيل االلكتروني 
 www.albaitalateeq.com
الذي تقوم على استحداثه 
الرائدة فيجن غروب للحلول 
االلكترونية التابعة ملجموعة 

الراية للمشاريع.
أما مبا يتعلق باخلدمات 
اخلاصة بكبار الشخصيات 
م���ن رواد »البيت العتيق« 
س���يقوم باإلناب���ة عنه���م 
فريق الضيافة واخلدمات 
اخلاصة بترتيب حجوزاتهم 
والتواصل معهم أوال بأول 
لضمان تس���يير رحالتهم 
حس���ب الطلب م���ن حجز 
الطائرات  الفنادق وتوفير 
والتودي���ع  اخلاص���ة 
واالستقبال والنقل والتفويج 
لتأدية مناسك العمرة عبر 
إدخال الرق���م اخلاص بهم 
Client Code او االتصال على 
موظفي االستقبال في قطاع 

الضيافة.

طالل سلطان

الكويت تشارك 
في الحوار اآلسيوي 

والشرق األوسطي
 تشارك الكويت في احلوار 
اآلسيوي والش����رق األوسطي 
الثال����ث والذي يق����ام حاليا في 
العاصم����ة التايلندي����ة بانكوك 
من 14 حتى 16 ديسمبر اجلاري 
بحضور وفد من وزارة اخلارجية 
املالية وممثل سفارتنا  ووزارة 
في تايلند السكرتير الثالث احمد 
البعيجان. وأوضح سفيرنا لدى 
تاينل����د عبداللطيف املواش في 
تصريح ل� »كونا« ان وفد الكويت 
يضم وزارة اخلارجية برئاسة 
مدير إدارة آسيا بالوزارة السفير 
محمد احمد املجرن الرومي ومدير 
اإلدارة االقتصادية السفير الشيخ 
علي الصب����اح ووفد من وزارة 

املالية. 
وأضاف امل����واش ان احلوار 
يحمل في دورته الثالثة شعار 
التعاون نحو االزدهار  »تعزيز 
املش����ترك« وأفاد بان الس����فير 
الرومي سيلقي كلمة في جلسات 

هذا احلوار.

الخميس: المجلس األعلى لإلعالميين العرب
خطوة مهمة نحو تصحيح المسار

صرح األمني العام لهيئة امللتقى 
االعالمي العربي ماضي اخلميس بأن 
الكويت ستشهد في الثامن عشر 
من ديسمبر اجلاري حدثا اعالميا 
استثنائيا، حيث يجتمع ثالث عشرة 
شخصية من رواد االعالم العربي 
مطلقني أولى خطوات املجلس االعلى 
لالعالميني العرب، والذي سيقام 
يوم السبت املقبل بقاعة اجلهراء 
في فندق »ج����ي دبليو ماريوت« 
في متام الساعة التاسعة صباحا. 
وأش����ار اخلميس الى ان املجلس 
االعلى لالعالميني العرب والذي يقام 
بالتعاون بني هيئة امللتقى االعالمي 
العربي وجامعة الدول العربية والذي 
ستوضع لبنته االساسية االولى 
على أرض الكويت سيضم مجموعة 
من رواد العم����ل االعالمي العربي 
في مختلف االجتاهات واالصعدة 
ما ب����ني السياس����ي واالقتصادي 
واالجتماعي واالكادميي وغيرها 

من تخصصات االعالم املختلفة. 
واضاف ان ه����ذا التنوع املقصود 
في اختيار اعضاء املجلس يخدم 
االستراتيجية املوضوعة للمجلس 
ويحقق اهدافه بدقة، فاملجلس معني 
الراهن  الواق����ع االعالمي  بتقييم 
ومعرفة مواطن اخللل والسلبيات 
والعمل على عالجها من خالل قاعدة 

عمل تستند الى آليات البحث العلمي 
الدقيق، وكذلك سيعمل املجلس على 
اطالق مشاريع اعالمية بالتعاون 
مع الهيئات واملؤسسات املختلفة 
لتنمية وسائل االعالم نفسها وتأهيل 
كوادرها ومدهم بكل جديد تشهده 
الصناعة االعالمية. ولفت اخلميس 
الى ان احلاجة الى وجود مجلس 
أعلى لالعالميني العرب كانت حاجة 
ملحة فرضتها مف����ردات الصراع 
العاملي املس����تعر، السيما صراع 
احلض����ارات والذي يعتبر االعالم 
العبا أساسيا في احداثها. يذكر ان 
هيئة امللتقى االعالمي العربي بصدد 
عقد ملتقى الكويت االعالمي االول 
للشباب وجائزة االبداع االعالمي، 
والذي سيقام في 19 و20 ديسمبر 
اجلاري حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
مس����رح عثمان عبدامللك في كلية 

احلقوق بالشويخ.

يعقد في 18 ديسمبر الجاري


