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بتوجيهات وزير اإلعالم محمد 
اجلــبــري، ومتابعة مباشرة من 
الوكيل طــارق املــزرم ومسؤولي 
ـــوزارة، تواكب وزارة اإلعــالم  ال
احتفاالت األعياد الوطنية عبر 
قطاعاتها اإلذاعية والتلفزيونية 
والهندسية فــي مــواقــع مختلفة 
ــج البث  ــرام ــالد خـــالل ب ــب ــي ال ف
املباشر وأخرى تسجيلية والتي 
تنقل وتــبــرز فرحة اجلميع من 
املواطنني واملقيمني والزائرين 
لدولة الكويت احلبيبة للمشاركة 

في أعيادها الوطنية.
وقــالــت الــــوزارة فــي تصريح 
صحفي أن فرحة األعياد ستنقل 
عبر العديد من البرامج اإلذاعية 
ـــن أســــواق  ــة م ــي ــون ــزي ــف ــل ــت وال
املباركية، قرية صباح األحمد 

التراثية، قرية يوم البحار، إلى 
جانب نقل مشاعر الفرحة في 
شــارع اخلليج ومنطقة األبــراج 

واملوالت التجارية.
من جانب آخر قام وكيل وزارة 
اإلعـــالم طـــارق املـــزرم مبرافقة 
ـــوزارة يوم  عــدد من مسؤولي ال
أمــس األول بجولة تفقدية إلى 
منطقة أسواق املباركية والقرية 
التراثية في يــوم البحار، وذلك 
ملتابعة التحضيرات التي تقوم 
بها الوزارة ملواكبة نقل فعاليات 
االحتفاالت الوطنية ونقل فرحة 
املواطنني واملقيمني والزائرين 
لدولة الكويت من خالل البرامج 
املباشرة والتسجيلية، والتي تبث 
من أستوديوهات وزارة اإلعالم 

املرزم في قرية يوم البحارباملواقع اخلارجية.

عبر كافة قطاعاتها اإلذاعية والتلفزيونية والهندسية

وزارة اإلعالم تواكب فرحة األعياد الوطنية

سفير الكويت لدى بريطانيا: تطوير 
قدرات اإلنسان الكويتي هدف سام للحكومة 

 أكــد سفير دولــة الكويت لــدى اململكة املتحدة خالد 
الدويسان أمس السبت ان بناء قدرات االنسان الكويتي 
وتطويرها كانا واليـــزاالن هدفا ساميا حلكومة دولة 

الكويت منذ فجر االستقالل.
وقــال السفير الدويسان في كلمة خالل حفل افتتاح 
اعمال املؤمتر الوطني لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في 
اململكة املتحدة وإيرلندا ان دولة الكويت حرصت منذ امد 

بعيد على دعم وتشجيع التعليم في كل مراحله.
واضاف في هذا السياق ان احلكومة أنشأت العديد من 
املدارس واملعاهد التي تتضاعف اعدادها كل عام وتنتشر 
في مختلف مناطق الكويت فضال عن مواصلة انشاء 

العديد من الكليات واملعاهد احلكومية واخلاصة.
ولفت الى ان احلكومة تسعى سنويا البتعاث املئات 
من ابنائها للدراسة في اعرق اجلامعات في العالم لينهلوا 
منها العلم واملعرفة ليعودوا مؤهلني كي يتولوا قيادة 

عجلة التنمية في البالد.
وذكــر انــه وانطالقا من تلك السياسة احلكيمة فان 
أعداد الطلبة والطالبات املبتعثني للدراسة في اخلارج في 
زيادة مستمرة حيث تعد اململكة املتحدة واحدة من ابرز 

الوجهات التي تستقطب أعدادا كبيرة.
وكشف السفير الدويسان النقاب عن ان اعداد الطلبة 
تضاعفت خالل اخلمس سنوات االخيرة حتى بلغت ما 

يتجاوز 5500 طالب وطالبة معربا عن فخره واعتزازه 
مبــدى متييز اخـــالق طلبة الــكــويــت وحتليهم بــروح 

املسؤولية في متثيل بلدهم افضل متثيل.
ــار في هــذا السياق الــى ان » القضايا التي ترد  واش
إلينا في السفارة تكون معدومة« ما يؤكد وعي الطلبة 
وادراكهم ألهمية وضرورة احلفاظ على سمعة بلدهم في 

اخلارج.
وقــال ان دولــة الكويت جنحت بتحقيق العديد من 
اإلجنـــازات في مختلف املجاالت وذلــك من خــالل حكمة 
قيادتها الرشيدة ومتاسك ابنائها في إطار وحدة وطنية 
راسخة أصبحت هي السياج احلصني للمجتمع الكويتي 

في مواجهة مختلف التحديات.
وِفــي ختام كلمته أكد السفير الدويسان ان »وطننا 
الغالي يــراهــن على شبابه الــواعــد فــي حمل األمــانــة 
ومواصلة املسيرة من خالل التسلح بالعلم وصوال الى 
غاياتنا املشتركة في بناء ارضية ثقافية واجتماعية 

صلبة قائمة على اخالقيات العمل والبناء والنهوض«.
وشهدت اعمال املؤمتر مشاركة وحضور وزير التجارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان 
والرئيس التنفيذي لشركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ابراهيم اخلزام وممثلني عن عدد من اجلهات احلكومية 

والشركات الراعية.

الزين الصباح: مجاميع شبابية تطوعية 
تشارك بتنظيم احتفاالت األعياد الوطنية 

 قالت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية 
الشيخة الزين الصباح أمس السبت ان الــوزارة تشارك 
البالد احتفاالتها بأعيادها الوطنية عبر مجاميع شبابية 
تطوعية تنظم فعاليات االحتفاالت حتت شعار )ليكن 

احتفالنا بالعمل(.
واكــدت الشيخة الزين الصباح في تصريح صحفي 
أن االحتفال باألعياد الوطنية يهدف إلى تعزيز املواطنة 
وغرس القيم الوطنية في نفوس الشباب وإبراز دورهم 
ومهاراتهم في شتى املجاالت واكتشاف طاقاتهم اإلبداعية 
داعية الشباب الكويتي ومحبي الكويت الى العمل إلعالء 

صروح اإلجنازات من أجل الكويت.
وذكرت ان الــوزارة ومن خالل شعار )ليكن احتفالنا 
بالعمل( ومجاميعها التطوعية تسعى الــى تشجيع 

الشباب على اداء واجباتهم االجتماعية جتاه الوطن.
واضافت ان الــوزارة تسعى أيضا الى تفعيل دورها 
ومرسومها الذي ينص على أهمية التنسيق مع اجلهات 
احلكومية املعنية بالشباب ولتأكيد أهمية االحتفال 
بأساليب حضارية سليمة بعيدا عن هدر املوارد الطبيعية 
مشيرة الى تعاون الــوزارة مع وزارة الداخلية في هذا 
االطار بهدف ترسيخ أهمية العمل لبناء الوطن ورفعة 

شأنه.
وأوضحت ان هناك موقعني لتواجد املجاميع الشبابية 
وهما شارع اخلليج العربي وطريق الشاليهات باجتاه 
)بنيدر( مبينة انه مت ايضا تشكيل فريق من طلبة كلية 

الطب من السنتني الثالثة والرابعة بالتعاون مع وزارة 
الصحة حتسبا ألي إصــابــات أو حـــوادث خــالل فترة 

االحتفاالت.

طارق املرزم يوجه طاقم أحد البرامج في أسواق املباركية

السفير خالد الدويسان

الشيخة الزين الصباح


