
االثنين 8 فبراير 2010   23محليات
خالل حفل إطالق أنشطة ملتقى »خليجيات نحو الريادة«

فريحة األحمد: خدمة الوطن من خالل توحيد الصف 
والكلمة واالبتعاد عما يؤدي إلى تفكك المجتمع

أفراد املجتمع لكي يرسخ مجتمعا 
زاه���را مثمرا بصورة ش���مولية 

مستدامة.
وتاب���ع ان تنظي���م ملتق���ى 
»خليجيات نحو الريادة« يجسد 
أهمية دور املرأة في بناء املجتمع 
وتثبيت دعائم تنمية اقتصادية 
وبشرية طموحة، آمال أن يعقبها 
تفعيل بدور ريادي في كل املجاالت 
املتعلقة مبشاريع التنمية البشرية 
النسائي  أفراد املجتمع  وحتفيز 
لتحري���ك الطموحات في النفس 
الكتش���اف املعرف���ة والتجربة 
والتمايز التي من شأنها أن جتعل 
من املرأة عضوا مشرقا في ريادة 
األعمال عبر إيجاد فرص أوس���ع 
للمواطنني واملواطنات في العمل 
بجانب إنشاء مشروعات واعدة 

لتعزيز االقتصاد الوطني.

ريادة األعمال

وأضاف أن خطط ريادة األعمال 
باتت تتصدر جدول األولويات على 
صعيد أمم العالم، وتبعا لذلك فإن 
األمم املتحدة كان لها بعد النظر منذ 
البداية لتشكيل منظمة اليونيدو 
بحيث تشرف على تدريب وتأهيل 
رواد لألعمال عل����ى نطاق عاملي 
ليكونوا صنوا للجهات الرسمية 
واألهلية في آفاق مسيرة التنمية 

في كل توجهاتها.
وأكد حسني أنه تبعا لنشاطات 
املنظم����ة في مج����ال التنمية فإن 
اليونيدو على استعداد ألن تطلق 
مبادرة تع����اون وثيق����ة الصلة 
الكويتية  الرابط����ة  بالتكامل مع 
لتنمي����ة املوارد البش����رية بحكم 
أنهما يلتقيان في املصب واملنبع 
جتاه تنمية ريادة األعمال والتمكني 

االقتصادي للنساء.

رندى مرعي
أطلقت الرابطة الكويتية لتنمية 
املوارد البشرية »ارتقاء« أنشطة 
الريادة«  ملتقى »خليجيات نحو 
الذي يقام بالتع����اون مع منظمة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
»اليونيدو« ومهرجان هال فبراير 
مساء أمس األول في قاعة مكتبة 
البابطني برعاية وحضور رئيسة 
اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
الشيخة فريحة األحمد ومشاركة 
عدد من الس����فراء والشخصيات 
الرائدات  الديبلوماسية والنساء 

في الكويت واخلليج.
ألقى رئي����س »ارتقاء«  بداية 
د.نام����ي النامي كلمة الرابطة قال 
فيها ان هذا امللتقى باكورة كويتية 
لها بعد استراتيجي لبناء الوطن 
مشيدا بدور اللجنة العليا ملهرجان 
هال فبراير في املساهمة في بناء 
الوطن من خالل قبولها إدراج هذا 
املهرجان  امللتقى ضمن أنش����طة 

بهدف تعزيز التنمية.
وشدد د.النامي في كلمته على 
ضرورة تسليط الضوء على دور 
املرأة احلقيق����ي في بناء املجتمع 
وليس كما ه����و احلال في بعض 
القنوات والدول التي تس����يء الى 
صورة املرأة بل على العكس يجب 
االعتراف بأن املرأة نصف املجتمع 
وصانعة أجيال وصاحبة دور بناء 

في بناء الوطن.
وتوجه بالشكر إلى كل اجلهات 
الداعمة مشيدا بدور »اليونيدو« 
في فتح جسور التواصل وقال ان 
الطم����وح ال يقف عند حد امللتقى 
بل يسعى إلى تطوير العالقات بني 
اجلمعيات االجتماعية في اخلليج 
وفي العالم بهدف التبادل الفكري 

واملجتمعي.

اإلقليمي ملكتب منظمة األمم املتحدة 
الصناعية »اليونيدو« د.هش���ام 
حس���ني أن هذا امللتقى يعد رمزا 
ودليال حيا ملعايشة املرأة الكويتية 
حلاضر احلداثة والتألق لإلبداع 
في مج���ال التط���ور االجتماعي 
خاصة في مجال املشاركة بدور 
بارز وملموس في مجال التنمية 
مبختل���ف أركانه���ا االقتصادية 

والبشرية واملجتمعية.
وقال ان العالم يشهد حتديات 
عديدة متفاقمة وعلى رأسها عدم 
االس���تقرار املجتمعي واملعيشي 
والوظيفي بش���تى تخصصاته 
األمر الذي يتطلب تهيئة النشء 
واألجيال الالحقة على بناء ذاتية 
املقدرات والفعاليات بحيث يكون 
فردا خلوقا متكام���ال مع جميع 

ثم ألقى رئيس اللجنة اإلعالمية 
في اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
عصام النجادي كلمة الشيخة فريحة 
األحمد قال فيها يجب اس����تثمار 
امل����وارد البش����رية والطاقات في 
خدمة الوطن، فالثروة احلقيقية ألي 
مجتمع هي اإلنسان احملرك للنهضة 
احلضارية والسامية للتنمية بكل 
أشكالها لذا يجب استغالل طاقات 
أفراد املجتمع للمستقبل وتهيئة 
النجادي  القادمة. وشدد  األجيال 
على أنه يجب على اجلميع السعي 
خلدم����ة الوطن م����ن خالل وحدة 
الصف والكلمة والبعد عن كل ما 

يؤدي إلى تفكك املجتمع.

معايشة المرأة للحداثة

الرئيس  وفي كلمته اعتب���ر 

النام�ي: نس�عى لتطوير العالقات بي�ن الجمعي�ات االجتماعية 
والمجتمع�ي الفك�ري  التب�ادل  به�دف  والعال�م  الخلي�ج  ف�ي 

د.نامي النامي متحدثا

متابعة من احلضور

آخر موعد للترشح لمجلس اإلدارة 6 مارس

جمعية العالقات العامة تناقش
التقريرين المالي واإلداري 22 مارس

قررت جمعية العالقات العامة 
الكويتية عقد اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية، وذلك في الساعة 
اخلامسة من مساء 22 مارس املقبل 
ملناقشة التقريرين االداري واملالي 
لعام 2009 وانتخاب مجلس ادارة 

جديد للعامني 2011/2010.
ادارة  وصرح رئيس مجلس 
جمعية العالقات العامة الكويتية 
بدر املديرس بأنه قد متت دعوة 
اعضاء اجلمعية للترشح ملجلس 
االدارة اجلديد، وذلك بإرسال كتب 
بعل����م الوصول ل����كل عضو ملن 
يرغب في الترشح، وذلك ابتداء 

من 1 اجلاري حتى 6 مارس، حيث يقفل باب الترشح مساء 6 مارس. 
ولن يقبل اي ترشح بعد هذا التاريخ حسب النظام االساسي للجمعية، 
كما انه ال يحق ملن لم متض على عضويته ستة اشهر من تاريخ قبول 
مجلس االدارة لعضويته قبل موعد انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
الترشح واالنتخاب. وطالب املديرس االعضاء الذين لم يتسلموا الدعوة 
خلطأ في العنوان مبراجعة اجلمعية لتسلم كتاب الدعوة أو االتصال 

بها ليتم تزويدهم بكتاب الدعوة أو إرساله لهم. 
واضاف رئيس مجلس االدارة انه قد مت االنتهاء من اعداد التقريرين 
االداري واملالي وسيرسل ألعضاء اجلمعية ابتداء من يوم 7 مارس مع 
كشف بأسماء املرشحني ملجلس االدارة. كما انه سيعلن عن مكان عقد 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية. وش����كر املديرس وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل الت����ي مت مخاطبتها بتحديد موعد االجتماع على 
تواصلها وتعاونها املستمر مع اجلمعية. كما شكر البزيع وشركاهم 
� محاس����بون قانونيون � لقيامهم بتدقي����ق البيانات املالية للجمعية 
بصورة فخرية وبدون مقابل. كما شكر رئيس مجلس االدارة اجهزة 
االعالم الكويتية والفضائيات الكويتية لتواصلها مع اجلمعية وتغطية 
اخبارها ونشاطاتها وستوجه الدعوة لهم حلضور اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية وتزويدهم بالتقريرين االداري واملالي. وختم املديرس 
تصريح����ه بالتأكيد على ضرورة حضور اعضاء اجلمعية ملمارس����ة 
حقهم االنتخابي ومناقش����ة التقريرين االداري واملالي  وقال: سنعلن 

عن اسماء املرشحني ملجلس االدارة بعد قفل باب الترشح.

بدر املديرس

)أنور الكندري(الشيخة فريحة األحمد ود.نامي النامي وجمع من السفراء في مقدمة احلضور


