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ضمن نخبة من أعالم الصحافة العربية 

بهبهاني عضوًا في المجلس الجديد
لجائزة الصحافة العربية

الغزالي: »الشفافية« تتعاون مع خبراء دوليين
لتدريب الشباب الكويتي على الحكم الرشيد

كشف رئيس جمعية الشفافية 
صالح الغزالي عن ان اجلمعية في 
املراحل األخيرة لتوقيع اتفاقيتني 
م����ع منظمتني مدنيت����ني دوليتني 
حول تنظيم برامج تدريبية نظرية 
وعملية عن طريق االستعانة بخبراء 
دوليني لتدريب الشباب الكويتي.
وأوض����ح الغزالي في احلفل الذي 
أقامته اجلمعية لتك����رمي اعضاء 
»نادي احلكم الصالح« الذين أنهوا 
البرنامج ان هاتني االتفاقيتني تهدفان 
الى نقل جتارب دولية رائدة حول 
قدرة الشباب على القيادة والتأثير 

ونصرة القضايا التي يؤمنون بها من خالل استخدام 
وسائل اإلعالم وأدوات الضغط على البرملان واحلكومة.

وأضاف ان البرنامج الذي سيقام بالتعاون مع منظمتي 
»ايفيس« و»آيريكس« سيس����اهم في متكني الشباب 
سياسيا وسيكون موجها للجنسني من الرجال والنساء 
بقدر متساو من خالل ورش العمل والبرامج التدريبية 

واملؤمترات العامة وتنظيم برملان 
شبابي مع تطبيقات عملية للمواد 
العلمية.وعن »نادي احلكم الصالح« 
قال رئيس جمعية الش����فافية ان 
النادي بدأ منذ يناير 2010 واستمر 
ملدة ستة شهور، والتقى فيه األعضاء 
خالل ندوات وجلسات حوارية مع 
عدد كبير من الشخصيات الوطنية 
متخصصني ف����ي مج����االت عدة 
سياسية وإدارية واقتصادية ومالية 
وقانونية مثل: يوس����ف النصف، 
د.عبدالرحمن العوضي، مش����اري 
العنجري، صالح الفضالة، أحمد 
العدساني، عبداهلل البش����ارة، يوسف املطاوعة، بدر 
املسعد، احمد املليفي، عبدالوهاب الهارون، جمال الشهاب، 
جاسم السعدون، د.عادل الوقيان، د.فهد الراشد، احمد 
العربيد، صالح العسعوسي، د.محمد املقاطع، د.محمد 
الفيلي، د.فيصل الفهد، د.عباس املجرن، د.رياض الفرس 

وصالح الغزالي.

دبي: أعلنت األمانة العامة جلائزة 
الصحافة العربية تشكيل مجلس 
اإلدارة اجلديد للجائزة والذي تستمر 
واليته ثالث سنوات، ويضم املجلس 
اجلديد نخبة من القيادات اإلعالمية 
واألكادميية العربية.ويترأس املجلس 
اجلديد جلائزة الصحافة العربية 
وزير اإلعالم اإلماراتي األسبق خلفان 
الرومي ويضم املجلس في تشكيلته 
اجلدي����دة كال م����ن رئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية الزميل احمد 
بهبهاني ورئيس جمعية الصحافيني 
اإلماراتية محمد يوسف، والكاتبة 
الصحافية واألديبة املصرية سكينة 
ف����ؤاد، والكاتب واملفك����ر املغربي 
عبداإلله بلقزيز، ورئيس التحرير 
واملدير التنفيذي لصحيفة البيان 
اإلماراتي����ة طاعن ش����اهني ونائب 
الرئيس لإلعالم والدراس����ات في 
املكت����ب التنفي����ذي حلكومة دبي 
غسان طهبوب والكاتب الصحافي 
ناصر الظاهري، واالستاذة املساعدة 
بجامعة اإلم����ارات د.حصة لوتاه، 
والكاتب الصحافي وعضو مجلس 
حترير صحيفة الشروق املصرية 

جميل مطر، ومدير حترير صحيفة 
اخلليج اإلماراتي����ة رائد برقاوي، 
ومدير عام وكالة األنباء األردنية 
)بترا( رمضان الرواشدة، ورئيس 
حترير احلياة اللبنانية LBC جورج 
س����معان، والكاتب واملشرف على 
برنامج كرس����ي صحيفة اجلزيرة 
للصحافة الدولي����ة بجامعة امللك 
س����عود علي بن ش����ويل القرني، 
ورئيس حتري����ر صحيفة األخبار 
املصري����ة محمد ب����ركات والكاتب 
الصحافي احمد عبدامللك من دولة 

قط����ر، ووزير الثقاف����ة واالتصال 
اجلزائري األسبق والكاتب الصحافي 

محيي الدين عميمور.
من جهتها أعربت املديرة التنفيذية 
للجائزة مرمي بن فهد عن ثقتها في 
أن املجلس اجلديد سيسخر خبرته 
للبناء واإلضافة على املكتسبات التي 
حققتها املجالس الثالثة الس����ابقة 
كما سيعمل على تطوير اجلائزة 
مبا يتناس����ب مع املكان����ة العالية 
واإلجنازات التي حتققت على مدى 

الدورات التسع السابقة.

احمد بهبهاني

.. ويطلع على بعض الكتب املختارة للعرض أمني عام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي متفقدا االستعدادات لتدشني املهرجان

مرمي بن فهد 

صالح الغزالي

يفتتح مساء اليوم على مسرح متحف الكويت الوطني

الرفاعي: 4 معارض للكتب في »صيف ثقافي 5«
وسنصل إلى القارئ بمئات العناوين وأسعار رمزية

»الشؤون«: إشهار مبرة الجود الخيرية
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي قرارا بإشهار مبرة اجلود 
اخليرية، ويحمل القرار رقم 108/أ 
لسنة 2010 وينص على إشهار 

املبرة ملدة غير محددة.
وته���دف املبرة ال���ى تعزيز 
الهوية اإلسالمية واحتواء املرأة 
بكل فئاتها والرقي باملرأة دينيا 
وفكري���ا وأخالقيا ع���ن طريق 
مراكز التدري���ب وتوعية املرأة 
مب���ا تعانيه م���ن التغيرات في 

النفس���ية والصحية  اجلوانب 
واالجتماعي���ة واالهتمام باملرأة 
وفق النظم الشرعية واإلسالمية 
عامليا ومحليا وتبادل اخلبرات 
بينهما لالرتقاء مبستوى املرأة 
ومس���اهمتها في جميع مجاالت 
التنمية األسرية وتنمية وتعزيز 
القدرات الشخصية للمرأة نحو 
مجتمعها وتنمي���ة روح العمل 
التطوعي لديها وتنمية املواهب 
الثقافي���ة والعلمية والرياضية 

والفنية وتب���ادل اخلبرات بني 
الفتيات واألمهات بالعمل اجلماعي 
وتأصيل القيم األصيلة للمجتمع 
التكاتف  الكويت���ي من خ���الل 
والتكافل والتسامح والتواضع 
ورسم اس���تراتيجية إسالمية 
وتوعوية هادفة تنهض بالفكر 
والثقافة الشخصية واملجتمعية 
وفق شريعتنا اإلسالمية والقيام 
بأي أنشطة أخرى من أعمال البر 
والنفع العام طبقا ملا يقره مجلس 

اإلدارة بشرط عدم تعارضه مع 
أغراض املبرة وقانون الدولة.

وقد قام بتأسيس املبرة كل 
من: سلوى سعود عبداجلادر، منى 
سعود عبداجلادر، هيام عبدالعزيز 
الزامل، وشرارة منصور املزيدي، 
وسميرة عبدالعزيز الصرعاوي، 
البخيت، س���ناء  انتصار بركة 
صالح بوقريص، منى عبدالعزيز 
املذكور، بتلة س���عود اجلوهر، 

ومرمي محمد راشد املنيع.

ويدير شؤون املبرة مجلس 
إدارة مكون م���ن 9 أعضاء يتم 
اختياره���م مبعرف���ة اجلمعية 
العمومي���ة ملدة س���نتني قابلة 
للتجدي���د مل���دد مماثل���ة وتبدأ 
الس���نة املالية للمبرة في األول 
من يناير م���ن كل عام وتنتهي 
في آخر ديسمبر فيما عدا السنة 
األولى فتبدأ من تاريخ اإلشهار 
وتنتهي في آخر ديس���مبر من 

العام التالي.

في اطار االس����تعدادات والتجهيزات اجلارية لتدشني 
مهرجان »صيف ثقافي 5«، قام االمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي بتفقد ادارة معارض 
الكتب للوقوف على اللمسات النهائية قبل انطالق املهرجان، 
الذي ستفتتح انشطته مس����اء اليوم على مسرح متحف 

الكويت الوطني.
وف����ي تصريح صحافي على هامش الزيارة، قال االمني 
العام: نحرص في االمانة العامة للمجلس الوطني على ان 
تستمر االنشطة الثقافية طوال العام، فال تتوقف بحلول 
الصيف، كما قر في ذهن البعض مبوسمية الثقافة، لذلك 
قررنا االستفادة من النجاحات السابقة ملعارض الكتب والتي 
لقيت اقباال كبيرا م����ن اجلمهور بان نقيم اربعة معارض 
للكتب، نعرض فيها عددا كبيرا من االصدارات التي تناسب 
كل االعمار وتروي ظمأ املتعطشني للمعرفة في كل مجاالتها.

وحرصا من املجلس الوطني على ان تكون الوجبة الثقافية 

املقدمة في هذه املعارض متنوع����ة وفي متناول اجلميع، 
اكد الرفاعي ان الكتب س����تكون بأثمان زهيدة تتراوح بني 
ربع ونصف دينار، كما انها ستكون من اكثر من دار نشر 
محلية وعربي����ة، باالضافة الى اصدارات املجلس الدورية 
مثل »عالم املعرفة«، »ابداعات عاملية«، »من املسرح العاملي«، 

و»عالم الفكر« وغيرها.
واضاف: كما س����يقدم املجلس الى القراء مجموعة من 
االصدارات غير الدورية التي يصدرها املجلس ومجموعة 

من الكتب ملؤلفني كويتيني في كل املجاالت.
وتابع االمني العام: س����يجد الزائر للمعارض اصدارات 
جديدة تعرضها مجموعة من دور النش����ر من مصر مثل 
»ال����دار املصرية اللبنانية« ودار العني للنش����ر والتوزيع 
والهيئة العامة لقصور الثقافة واملركز القومي للترجمة، 
ومن لبنان ستش����ارك دار االنتشار العربي ودار الفارابي 
ودار رياض الريس والدار العربية للعلوم وغيرها، وهذه 

الدور س����تعرض مئات العناوين التي سيجد فيها القارئ 
مبتغاه ان شاء اهلل.

وقال االمني الع����ام: وحرصا من االمانة العامة على ان 
يصل نش����اطها الصيفي الى اكبر عدد من القراء، قررنا ان 
نذهب الى القارئ في مناطقه، وان تكون املعارض االربعة 
مقسمة على اسابيع املهرجان، وان يكون املعرض االول في 
سوق شرق يوم غد اخلميس والثاني في مجمع األڤنيوز 
يوم اخلميس 8 يوليو املقبل، وسيقام املعرض الثالث في 
مجمع اخليمة م����ول باجلهراء يوم 15 يوليو، اما املعرض 
الرابع واالخير فسيكون مبجمع املنشر مبنطقة الفحيحيل 

بتاريخ 22 يوليو.
وفي نهاية حديثه، دعا الرفاعي جمهور القراء، خصوصا 
فئة الشباب والطالب، الى االستفادة من هذه املعارض لتكون 
عامل دفع في مس����يرتهم العلمي����ة والثقافية مبا ينعكس 

ايجابا ويعود بالفائدة على مجتمعهم ووطنهم.
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لاليجار حمالت 
في مجمع تجاري جديد

ي�سلح: مكاتب هند�سية 
عيادات - اأي ن�ساط اأخر 

يوجد فيه �سرداب

خيطان: 99117754

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

�سركةالفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

وظائف خالية مبجمع �سياحي

م�ساعد مدير عام. طباخ رئي�سي طباخني 

�ســـــــخن وبـــــــارد. مدير مطعم كابنت �ســـــــالة 

ويتـــــــري. معلـــــــم ع�ســـــــائر. هاو�ـــــــس كيبينج 

�سكرترية. مندوبني. منقذ حمام �سباحة. 

حما�ســـــــب وكا�ســـــــري. فني �ســـــــيانة كهرباء 

و�سحي وجيت �سكي.

تر�سل الطلبات على فاك�س رقم 22250171

q8.kheran@yahoo.com امييل

املقابلة ال�سخ�سية يوميًا من 5 اإىل 7م �سلوى قطعة 

11 �سارع الو�سمي مبنى 56 رقم 1 ت/22250170


