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تشكيل مجلس تنفيذي لتجمع »تنامي« يدعم أنشطته
االطار العام خلطة التنمية الذي 
كان سيعقد يوم 19 اكتوبر الى 
شهر ديسمبر لكي تتمكن اجلهات 
املشاركة من اعداد اوراق عمل 
املؤمتر واحللقة النقاشية ولكي 
الفنية املشكلة  اللجنة  تتمكن 
م���ن تنامي له���ذا الغرض من 
دراسة هذه االوراق وتصنيفها 
وتقدميها بالصورة التي متكن 
هذا امللتقى من حتقيق اهدافه، 
وسيتولى املنسق العام متابعة 
اجلهات املشاركة في هذا امللتقى 
الطالعهم على موعد عقد املؤمتر 

واحللقة النقاشية.

االعالمي���ة لتنام���ي ان���ه منذ 
التأس���يس كان االميان  بداية 
مترسخا بالعمل الدميوقراطي 
واه�����مية توسيع دائرة متخذي 
الق������رار بشكل يدع����م مسيرة 
الت�����جمع السي����ما ان العمل 
املج�����تمعي يت��طلب تعاون 
الرؤى  وتالق���ي مخ����تل���ف 
بشكل يضمن استمرار مسيرته 

وحتقيقه الهدافه.
وقرر املجلس التنفيذي خالل 
اجتماع���ه الذي عقد برئاس���ة 
د.علي الط���راح تأجيل ملتقى 
قوى املجتمع املدني حول مقترح 

التجمع منذ بداية تأسيسه عام 
2007 وساهمت في العديد من 
االنشطة املجتمعية التي تناولت 
القضايا وكان آخرها  مختلف 

مؤمتر التآزر الوطني.
واش���ارت ال���ى ان املجلس 
التنفيذي ق���ام بتزكية د.علي 
الطراح لرئاسته تقديرا لدوره 
في دعم مس���يرة التجمع منذ 
بداية تأسيس���ه منوها الى ان 
املجلس س���يقوم بتنظيم عدد 
من االنشطة واملبادرات خالل 

الفترة املقبلة.
واف���ادت مدي���رة الدائ���رة 

اعلن���ت مدي���رة الدائ���رة 
االعالمية والعالقات العامة في 
جتمع تنامي شعاع القاطي عن 
تشكيل مجلس تنفيذي يضم 
11 شخصية فاعلة بهدف دعم 
االنشطة التي ينظمها التجمع 
بالتعاون مع مؤسسات املجتمع 
املدني واميانا من مؤسس���ي 
التجمع بأهمية توسيع دائرة 

اتخاذ القرار.
واوضح���ت ف���ي تصريح 
صحافي ان املجلس التنفيذي 
يض���م ع���ددا من االنش���طة 
شعاع القاطياملجتمعية التي ساندت مسيرة 

يناقش عددًا من القضايا المحورية المهمة

الخميس: الملتقى اإلعالمي العربي السابع
يعقد 25 أبريل المقبل برعاية رئيس الوزراء

التنفيذية بعض االنشطة االخرى 
املهمة منها؛ ملتقى الشباب الذي 
يقام في القاه����رة كل عام حتت 
رعاية االمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى وبالتعاون 
مع كلية االعالم بجامعة القاهرة، 
وملتقى قادة االعالم العربي والذي 
س����تعقد اولى دوراته في مملكة 
البحري����ن بالتع����اون مع وزارة 
البحريني����ة وجامعة  الثقاف����ة 
الدول العربية في ديس����مبر من 
هذا العام، وكذلك ملتقى احلوار 
االعالمي العربي - الغربي والذي 
ايجاد  امللتقى  يحاول من خالله 
صيغة حوار مشترك يجتمع عليها 
االعالميون العرب والغربيون من 
اجل توصيل الصورة الصحيحة 
للعالم العربي للغرب بعيدا عن 
التاريخية  الشوائب واملغالطات 

واملعاصرة.
ه����ذا، وقد اك����د اخلميس ان 
االعداد إلقامة الدورة السابعة قد 
بدأ مبكرا من اجل التعامل مع كل 
التفاصيل املتعلق����ة بإقامة هذه 

الدورة وبجدول اعمالها.

ومؤسساته ومدى مالءمتها للواقع 
العربي.

واضاف اخلميس ان »ذلك يضع 
على هيئة امللتقى االعالمي العربي 
املزيد من املسؤولية نظرا ألهمية 
عقد امللتقى س����نويا والذي يضع 
ضمن أولوياته االساسية ارساء 
نوع من التالحم بني اعالم الوطن 
العربي والعمل على تقريب وجهات 
النظر فيما بينها، وكذلك هذا الدور 
احليوي واملهم في كيفية مخاطبة 

اآلخر«.
وأوض����ح اخلمي����س ان حجم 
املس����ؤولية قد زاد ثقل����ه بعدما 
اصبحت هيئ����ة امللتقى االعالمي 
العربي عضوا في اللجنة الدائمة 
لالعالم وفي مجلس وزراء االعالم 
العرب بجامعة الدول العربية، االمر 
الذي يجعل هيئة امللتقى مضطلعة 
بتطوير االعالم واملساهمة في هذه 
العملية م����ن خالل تكثيف العمل 
واقامة العديد من النشاطات التي 
تصب في ه����ذا االجتاه، فبجانب 
اقام����ة امللتقى االعالم����ي العربي 
كحدث اساسي كل عام تقيم الهيئة 

حد سواء فرصة حقيقية لتقريب 
وجهات النظر.

وق����ال اخلمي����س ان املرحلة 
املقبلة حتمل ف����ي طياتها الكثير 
من التحدي����ات التي فرضها واقع 
االحداث والقضايا التي متر بعاملنا 
العربي، وال ميكن لنا ان نتحدث 
عن تطوير اآللة االعالمية العربية 
دون النظر الى ادوات االعالم نفسها 
وربطها بش����كل عمل����ي باملناهج 
العلمية املتبعة في تطوير االعالم 

العربي في الكويت، آمال ان حتمل 
هذه الدورة في طياتها املزيد من 
النجاح، وان تأتي وفق التطلعات 

واآلمال. 
اك����د اخلميس ان  من جانبه، 
الهيئة التنفيذية للملتقى االعالمي 
العربي قد اعدت عددا من القضايا 
والعناوين احملورية املهمة لطرحها 
في الدورة السابعة من اعمال امللتقى 
االعالمي، وان هذه القضايا قد مت 
اختيارها بعناية مبا يتوافق مع 
متطلبات واحتياجات املؤسس����ة 
االعالمية العربية في مش����وارها 
نح����و التطوير والري����ادة، وذلك 
ألن امللتقى يعتبر فرصة حقيقية 
للتواصل بحيث يتيح لالعالميني 
العرب عن طريق جدول اعماله الذي 
يزخر بالقضايا املتنوعة أن يحدث 
نوعا من انواع التواصل والتالحم 
الفكري واملهني، مما يجعل الطريق 
نحو التطوي����ر والتحديث طريقا 
سهال. كما ان امللتقى يعتبر نقطة 
االلتقاء التي تلتقي حولها كل اآلراء 
واالف����كار والتوجهات مما يعطي 
االعالميني العرب والغربيني على 

التنفيذية  الهيئ����ة  اعلن����ت 
للملتقى االعالمي العربي عن اقامة 
الدورة السابعة من اعمال امللتقى 
االعالمي العربي في الكويت في 
الفترة من 25-27 ابريل 2010 حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
الع����ام للملتقى  وقال االمني 
االعالمي العربي ماضي اخلميس 
انه اطل����ع س����مو الرئيس على 
استعدادات الهيئة التنفيذية إلقامة 
الدورة السابعة، حيث قدم االمني 
الع����ام للملتقى االعالمي العربي 
لسموه عرضا مفصال عن نشاطات 
امللتقى الس����نوية داخل وخارج 
الكويت وما انتجته هذه النشاطات 
من توصيات وتوجيهات لكبار 
املتخصصني ف����ي مجال االعالم 
والتي ساعدت الى حد كبير في 
بلورة رؤية عامة لتطوير االعالم 
العربي من كل النواحي واجلوانب 
وجعله اكثر مرونة في التعاطي 
مع االحداث االقليمية والعاملية، 
الدورة  بإقامة  وقد رحب سموه 
السابعة من اعمال امللتقى االعالمي 

ماضي اخلميس
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بـرعـايــة

»تعاونية بيان«  تنظم مسابقة للقرآن الكريم
أكد رئيس مجلس ادارة »تعاونية بيان« ياس����ر 
الكن����دري ان اجلمعية ماضية في تقدمي األنش����طة 
االجتماعية للمساهمني وأهالي منطقة بيان، مشيرا 
الى ان يومي 7 و 8 من الش����هر اجلاري س����يحظيان 

باهتمام أهالي املنطقة.
واضاف: س����تكون مسابقة ختامية القرآن الكرمي 
اليوم حتت رعاية الش����يخ أحمد الفهد باالضافة الى 
جمعية بيان وستقدم شهادات تقدير وهدايا للفائزين 
ومكافأة مالية، وغدا ستنظم الدورة الرمضانية لكرة 
القدم، الفتا الى ان ُجل همنا تقدمي اخلدمات االجتماعية 
والثقافي����ة والترفيهية وتعزي����ز روح التواصل مع 
املساهمني وأسرهم وحتسني املركز املالي للجمعية.

وقال الكندري ان جمعية بيان بصدد تنفيذ العديد 
من املشروعات التي ستخدم أهالي املنطقة.

وتاب����ع: حرص����ا منا على تق����دمي خدمات مميزة 
ومستمرة للمساهمني سيقام في نوفمبر املقبل مهرجان 
للسلع الغذائية ومهرجان للخضار والفاكهة وسيستمر 

ملدة يومني على مدار االسبوع.
واشار الكندري الى ان »تعاونية بيان« قدمت ما 
يزيد على ال� 120 سلعة للمساهمني في أغسطس املاضي 
وكانت نسبة اخلصومات تتراوح بني 40 و 70%، واعدا 
أهالي بيان بتقدمي املزيد من العروض لرفع املركز املالي 
للجمعية، مؤكدا ان اجلمعية وعلى مدار العام ستظل 

مستمرة في تقدمي األنشطة االجتماعية.


