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»التقدم العلمي« حصدت جائزة اإلبداع في مؤتمر نخيل التمر سفارتنا في اليابان شاركت في سوق سواج الخيري

حصدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة 
االبداع في املؤمتر الدولي الرابع للنخيل الذي عقد 
في مدينة أبوظبي بدولة االمارات العربية املتحدة، 
وذلك لفيلم »انها النخيل« الذي أنتجته مؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي من اخراج جعفر دش���تي، 
ومت عرضه للمرة االول���ى، حيث مت توزيع الفيلم 

خالل املؤمتر.
ونال الفيلم اعجاب وتقدير احلضور من اجلمهور 
العام واملختص���ن ويحتوي على مواضيع تخص 
النخيل في دول اخلليج العربي، حيث يتناول الفيلم 
قضية النخلة بحرفية فيلمية ومحتوى علمي وثائقي 
عالي املس���توى، ويقدم املعلومات املتخصصة في 
شؤون النخيل لعامة الناس واملهتمن واملتخصصن. 
ويتطرق الفيلم الى أصل النخلة تاريخيا وأساليب 
زراعتها وتنميتها وأنواعها املنتش���رة في اخلليج 
العربي وأنواع التمور، وكذلك استخدام اجزاء النخيل 
املختلفة والصناعات واحلرف الالحقة القائمة عليها. 
وتبلغ مدة الفيلم 30 دقيقة مدعومة مبشاهد اصلية 

مت تصويرها خصوصا لهذا الفيلم.
ومت عرض الفيلم ضمن جناح مؤسسة الكويت 
للتق���دم العلمي في املؤمتر املذك���ور والذي حظي 

حديث عن الفيلمبحضور متميز من جميع املشاركن في املؤمتر.

شاركت سفارتنا لدى اليابان 
في السوق اخليري السنوي ال� 12 
جلمعية زوجات ورؤساء البعثات 
العربية في طوكيو )سواج( الذي 
أقيم برعاية األميرة تاكامادو في 

ساحة أرك هليز الشهيرة.
وذكر بي���ان صحافي صادر 
ع���ن الس���فارة أم���س ان حرم 
س���فيرنا لدى الياب���ان جميلة 
العتيبي أش���رفت على تنظيم 
الكويت���ي، حيث قامت  اجلناح 
بالرد على استفس���ارات الزوار 
اليابانين والديبلوماسين  من 
واجلالي���ات العربية واألجنبية 
ح���ول املعروض���ات التراثي���ة 
الشعبية الكويتية. ونقل البيان 
عن العتيبي قولها »ان الكويت 
حريصة على املساهمة في هذا 
املعرض كل عام للطابع االنساني 
النبيلة«،  الذي يحمله وأهدافه 
مشيرة الى االقبال املتميز الذي 
حظي به اجلن���اح الكويتي من 

التي  على اجلمعيات اخليرية 
ستحدد الحقا من قبل جمعية 
زوج���ات الس���فراء العرب في 

طوكيو.
وأعربت عن شكرها لوزارة 
اخلارجي���ة الكويتي���ة الت���ي 
التسهيالت إلجناح هذا  قدمت 
احل���دث، كما تقدمت بالش���كر 
الت���ي  للجه���ات والش���ركات 
ساهمت مبنتجاتها في اجلناح 

الكويتي.
ويكتسب هذا البازار العربي 
أهمية اعالمية وثقافية للتقارب 
بن ثقافات الشعوب فضال عن 
النبيل. وتقيم  هدفه االنساني 
جمعية زوجات ورؤساء البعثات 
العربية في طوكيو )س���واج( 
سوقا خيريا س���نويا تشارك 
فيه سفارات دول العالم العربي 
املعتم���دة لدى الياب���ان تعود 
عائداته الى منظمات وجمعيات 

انسانية خيرية.

على جميع األصعدة.
البضائ���ع  ان  وأوضح���ت 
الكويتية عرضت بأسعار مناسبة، 
األمر الذي زاد من املبيعات التي 
ستوضع في صندوق خاص لدى 
املش���رفن على السوق اخليري 
إلنفاقها في خدمة االعمال اخليرية، 
حيث ان ريع املبيعات سيوزع 

قبل الزائرين.
وأضافت ان اجلناح الكويتي 
شمل مختلف املنتجات الكويتية 
منها املالبس الشعبية واألطباق 
الكويتي���ة التقليدي���ة والقهوة 
والبخور والتحف التذكارية، كما 
قدم نشرات اقتصادية وثقافية عن 
معالم نهضة الدولة التي تشهدها 

حرم سفيرنا لدى اليابان جميلة العتيبي تشارك في سوق سواج اخليري
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جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال
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