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بهبهاني والقناعي واملال وابا اخليل ومارتي وجاسم كمال مع أحد املشاركني

اختتام دورة
تنمية المهارات

في »الصحافيين« 
ان�ع�ق����دت ب�ج�م�عي���ة 
الكوي���تي���ة  الصح�افي���ن 
وعلى مدى ثالثة ايام دورة 
املهارات  تدريبية لتنمي���ة 
الصحافي���ة للصحافي���ن 
بالتع���اون م���ع جامع���ة 
ميزوري � الواليات املتحدة، 
وحاضر فيها البروفيسورة 
مارتي اس���تيفاني استاذة 
قس���م اإلعالم بكلية اإلعالم 
بجامعة مي���زوري، وعضو 
مجل���س إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عبداهلل املال 
وعميد كلية اإلعالم بجامعة 
ميزوري بالواليات املتحدة 

البروفيسور روجرز.
وقد شارك في الدورة 120 
متدربا من الزميالت والزمالء 
الصحافي���ن ف���ي الصحف 
القى  واملجالت احمللية، كما 
رئيس اجلمعية الزميل احمد 
اكد خاللها  بهبهاني كلم���ة 
اهتمام جمعية الصحافين 
الكويتية بتوفير كل السبل 
والوسائل لتطوير مهارات 

الصحافين وتدريبهم.
وأش���اد امن السر العام 
جلمعية الصحافين الكويتية 
القناعي  الزمي���ل فيص���ل 
بإقب���ال الزمالء الصحافين 
الدورة  على املش���اركة في 
التدريبية وأكد على أهمية 
التدريبية  ال���دورات  ه���ذه 
انطالقا من حرص اجلمعية 
على االرتقاء املهني واإلعالمي 
بالزمالء الصحافين من خالل 
هذه ال���دورات التخصصية 
التي نسعى فيها الى صقل 
املوهبة واالطالع على احدث 
التقنيات احلديثة في املجال 

االعالمي.
ال���دورة قام  وفي نهاية 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية الصحافين الكويتية 
بتسليم ش���هادات املشاركة 

للزمالء املشاركن.

سفيرنا بالقاهرة يشارك في مهرجان البابطين بمدينة سراييڤو
القاهرة ـ هناء السيد

أكد س����فيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد على 
اهمية احلوار الثقافي ودعم االبداع الشعري، 
مش����يدا بالدور املهم الذي تقوم به مؤسس����ة 
البابط����ن لالبداع الش����عري. ج����اء ذلك في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« قبيل مغادرته 
القاهرة متوجها الى س����راييڤو للمشاركة في 

امللتقى الثقافي العاملي الدوري ال� 12 الذي يقام 
بالعاصمة البوسنية سراييڤو خالل الفترة من 

19 الى 21 أكتوبر اجلاري.
وأشار احلمد الى اسهامات البابطن املتنوعة 
في اعادة نشر الدواوين الشعرية للشعراء من 
جميع اجلنس����يات مما جعلنا نكتشف قيمة 
ش����عرائنا العرب وما قدم����وه خالل رحلتهم 

األدبية، مؤكدا ان ما يق����وم به البابطن أتاح 
الفرصة أمام األجي����ال اجلديدة التعرف على 

التراث الشعري العربي.
وأوضح ان البابطن من خالل دعمها الالمحدود 
للشعر من خالل الدورات الشعرية وعقد الندوات 
واملهرجانات وطباعة الدواوين س����اهمت في 

احلفاظ على تراثنا العربي الشعري.


