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قطاع املساجد يطلق 22 الجاري
الرحلة البرية الخامسة للعاملني 

ف 
ّ

وظ
ُ

النصار: »الكويت الدولي« ت
كل إمكاناتها وكوادرها إلنجاح االحتفاليات

وطيييييرق وميييواقيييف ليييليييسيييييييارات. وبييني 
اعتمدت  الييشييركيية  ادارة  ان  اليينييصييار 
باتجاه  للمعارض  برنامجا  انيييذاك 
وقييد واكبت  التخصيص  اكثر نحو 
التطور  للشركة  التطوير  عمليات 
اليييحييياصيييل فييييي امليييجيييتيييميييع الييكييويييتييي 

على مختلف االصعدة كما وضعت 
لييتييطييوييير  اليييشيييركييية عييييام 1988 خييطيية 
بيينيييييتييهييا الييتييحييتييييية وزيييييييادة قييدرتييهييا 
عييلييى تنظيم واسييتييضييافيية املييعييارض 
اليييى ان عملية  بيياخييتييافييهييا. واشيييييار 
اعييييييييييادة تييييأهيييييييييل اليييبييينييييييية الييتييحييتييييية 

للشركة بدأت منذ التحرير وترميم 
اليييصييياالت الييتييي دمييييرت اثيينيياء الييغييزو 
اعييادة املرافق الرئيسية  الغاشم مع 
لييلييشييركيية وكييييان ذلييييك تييحييديييا صعبا 
قبلناه وتغلبنا عليه بفضل سواعد 

الكوادر الوطنية.

|  كتب عبداهلل راشد  |

أعييليين مييدييير إدارة اإلسيينيياد فييي قييطيياع املييسيياجييد أحمد 
العصفور عن انتهاء كافة اإلدارات إلطاق الرحلة البرية 
الييخييامييسيية لييلييعييامييلييني مييين األئيييمييية والييخييطييبيياء وامليييؤذنيييني 
واإلداريييني، والتي من املقرر ان تنطلق يوم السبتاملقبل 

وقال العصفور ان »قطاع املساجد يحرص على تنظيم 
األنشطة الترويحية والترفيهية في إطار ما يقوم به من 
فعاليات من شأنها إحياء وإذكاء روح التعارف واأللفة 
واإلدارات  املحافظات  مختلف  في  العاملني  جميع  بني 
الييتييابييعيية لييقييطيياع امليييسييياجيييد، واليييتيييي مييين شييأنييهييا تحفيز 

العاملني على األداء الوظيفي األمثل.

كونا - أكدت شركة معرض الكويت 
انييهييا وضييعييت كييل امكاناتها  الييدولييي 
وكوادرها في سبيل الجهود الرامية 
التي  والفعاليات  النشاطات  النجاح 
تييسييتييضيييييفييهييا الييييشييييركيييية ضيييمييين اطييييار 

احتفاالت الباد بأعيادها الوطنية. 
االدارة  رئيس مجلس  نائب  وقييال 
الييييرئيييييييييس اليييتييينيييفيييييييذي ليييليييشيييركييية عييبييد 
الرحمن النصار لوكالة »كونا« امس 
من  كييل خبراتها  »تسخر  الييشييركيية  ان 
اجييل خييدميية وانييجيياح هييذه املناسبات 
اليييغيييالييييييية الييييتييييي سيييتيييقيييام عيييليييى أرض 

املعارض الدولية بمنطقة مشرف«. 
لييييدى »اليييشيييركييية خطة  واضيييييياف ان 
الى  الدولية  املعارض  ارض  لتحويل 
مييركييز دولييييي لييلييمييعييارض بييامييكييانيييييات 
لتتاءم  واحيييدث عمرانا  تييطييورا  اكثر 
مييييع رؤيييييييية وتيييوجيييييييهيييات سيييميييو امييييير 
اليييبييياد بييتييحييويييل الييكييويييت الييييى مييركييز 
مييياليييي وتيييجييياري نيييابيييض فيييي امليينييطييقيية 
وانييطيياقييا مييين رييييييادة الييكييويييت لفكرة 
انشاء شركة للمعارض على مستوى 
منطقة الخليج العربي منذ 40 عاما«. 
واوضييييييح انييييه »فييييي اطيييييار عييمييليييييات 
اليييتيييطيييويييير امليييسيييتيييميييرة مليييييرافيييييق أرض 
املعارض باشرت الشركة منذ عامني 
بييييتييييطييييوييييير وتيييييجيييييدييييييد كييييييل اليييييصييييياالت 
وقاعات كبار الزوار فيها وتم االنتهاء 
الييصيياالت.  ميين عملية تطوير  الييكييامييل 
وبيييني ان هيييذه الييخييطيية تسير بييمييوازاة 
خطة تحويل ارض املعارض الدولية 
الى مركز دولي للمعارض بامكانيات 
اكييييثيييير تيييييطيييييورا واحيييييييييدث عييييمييييرانييييا فييي 
التطوير  الييشييركيية  ادارة  التغفل  وقييت 
السنوية  معارضها  لبرامج  املستمر 
ونشاطها الدائم لعقد االتفاقيات مع 
عييييرض ذات سمعة  شيييركيييات وميييراكيييز 
عييالييييية فييي امليينييطييقيية حيييييث تستضيف 
سييينيييوييييا  اليييييدولييييييييييية  املييييييعييييييارض  ارض 
مييييا الييييقيييل عيييين 50 حيييدثيييا وميينيياسييبيية 
جماهيرية محلية واقليمية ودولية«. 
وذكر النصار ان »الشركة تعد احدى 
تبناها رجيياالت  الييتييي  النيرة  االفييكييار 
املخلصني  االول  الرعيل  ميين  الكويت 
بيييعيييطيييائيييهيييم وامليييتيييحيييميييسيييني ليينييهييضيية 
بلدهم وبمشاركة الحكومة الكويتية 
ممثلة بالشركة الكويتية لاستثمار 
برأسمال قدره نحو مليوني دينار«. 

واشار الى ان البدايات املتواضعة 
االوليييييييييى لييلييبيينييييية اليييتيييحيييتييييييية لييلييشييركيية 
تيييميييت عيييبييير تييخييصيييييص قييطييعيية أرض 
أن  ألييف متر مربع قبل  بمساحة 650 
1974 بما  اليييصييياالت عييييام  يييبييدأ بيينيياء 
فيها الصالة الدولية بمساحة عشرة 
االف مييتيير مييربييع واليييصيييالييية الييوطيينييييية 
بييمييسيياحيية سييتيية االف مييتيير ومييخييزنييني 

»غلوريا ديزاين«... مسابقة
لطالبات الكويت للتصميم 

والتزيني
تييينيييظيييم غييييلييييوريييييا جييييييينيييز كيييوفيييييييز 
بييالييتييعيياون مييع لييجييان الييطييالييبييات في 
االتيييحييياد الييوطيينييي لييطييلييبيية الييكييويييت، 
العام  االتحاد  في  الطالبات  ولجان 
لييطييلييبيية وميييتيييدربيييي الييهيييييئيية الييعيياميية 
لييلييتييعييليييييم الييتييطييبيييييقييي والييييتييييدريييييب، 
ميييسيييابيييقييية وطييينييييييية مييتييخييصييصيية فييي 
الييتييصييميييييم لييلييفييتيييييات تيييحيييت عييينيييوان 
)غلوريا ديزاين( للعام الثالث على 
الييتييوالييي، وذلييك تحت رعيياييية رئيسة 
جييمييعييييية شيييبييياب اليييكيييوييييت الييوطيينييييية 
الييشيييييخيية أميييييل اليييحيييميييود، لييتييشييجيييييع 
الييطييالييبييات عييلييى االبييييييداع واالبييتييكييار 

والفوز باملراكز املتقدمة.
في  التحكيم  لجنة  رئيييييس  وقيييال 
املييسييابييقيية، وعييضييو هيئة الييتييدريييس، 
التعليم  بيييييوزارة  مييحيياضيير  واسيييتييياذ 
اليييعييياليييي مليييييادة الييتييصييميييييم الييداخييلييي 
قييسييم اليييدييييكيييور امليييهييينيييدس الييدكييتييور 
نايف الصفران ان »مسابقة غلوريا 
دييييييزايييييين فييييي تييييطييييور ميييسيييتيييمييير، وميييا 
يييميييييزهييا هيييييذا الييييعييييام أنيييهيييا تييتييزاميين 
في  الوطنية  الكويت  احييتييفيياالت  مييع 
شييهيير فييبييراييير، ملييا يييميييييز هيييذا الشهر 
باملهرجانات والفعاليات الوطنية«، 
التسجيل في  فييتييرة  أن  إليييى  مييشيييييرا 
املييسييابييقيية حييتييى 22 اليييجييياري، وفييتييرة 
املسابقة تستمر ملدة شهر كامل من 

بداية فبراير وحتى آخره.
»املييسييابييقيية ستخلق  أن  وأضييييياف 
جييييييييوا جييييميييييييييا ميييييين امليييينييييافييييسيييية بييني 
ليييييتييركيين بصمتهم ألجييل  الييطييالييبييات 
اليييييكيييييوييييييت، وهيييييييي تيييييدعيييييو اليييفيييتيييييييات 
الكافيه )بعض  لتصميم مواقع من 
اليييييييطييييييياوالت والييييييكييييييراسييييييي( ووضييييييع 
استمارة  تعبئة  خييال  من  ملساتهن 
على  التفاصيل  ومعرفة  التسجيل 
www.nashiri.net/ الييتييالييي  امليييوقيييع 

gloria
وأشار الى أن من شروط املسابقة 
حيييضيييور ورشيييييية اليييعيييميييل أو الييييييدورة 
التي ستقدم للمشاركات  التدريبية 
مييجييانييا، وهيييي فييي مييجييال التصميم 
ومييواد  الييشييروط  لتوضيح  الداخلي 
االسييييتييييخييييدام، كييمييا عييلييى املييسييجييات 
الييييقيييييييييام بييييييزيييييييارة مليييييواقيييييع اليييكيييافيييييييه 
املييتييواجييدة فييي سييوق شييرق ومجمع 
البيرق واملنشر، لدراسة الجو العام 
ومعرفة األلوان املناسبة للتصميم.
وقيييال الييدكييتييور نييايييف الييصييفييران انييه 
»ال مانع من مشاركة شخص واحد 
واحيييد،  ركييين  أو شييخييصييني لتصميم 
وييييجيييب أن تييسييتييخييدم ميييييواد الييزييينيية 
األداء،  ومتقنة  العالية  الجودة  ذات 

وتكون سهلة التركيب والتنقل«

احمد العصفور


