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فيصل الدويح

م. دينا النقيب

»الثقافية النسائية« 
تستضيف عليم

في »ملتقى الثالثاء«

»الطاقة« و»األبحاث« 
ينظمان ندوة حول 

تعزيز الطاقة

»التجديد« تخوض 
انتخابات »األدباء«

تأسس���ت رابطة األدباء في 
الكوي���ت ع���ام 1964 كاح���دى 
مؤسسات املجتمع املدني، حتت 
قانون جمعيات النفع العام بعد 
اقرار دس���تور البالد وبدء بناء 
الدولة املدني���ة احلديثة والذي 
استلزمته احلياة الدميوقراطية 
وهي بذلك تشكل امتدادا للنوادي 
االدبية والثقافية منذ عشرينيات 
القرن املاضي في اطار مساهمة 
القضايا  ف���ي  الكويت���ي  االدب 
الوطنية والقومية منذ النصف 

االول من القرن املاضي.
ولتحقي���ق اه���داف الرابطة 
وخدمة اعضاء الرابطة والثقافة 
في الكويت اعلنت قائمة التجديد 
انها تتشرف بخوض انتخابات 
مجلس ادارة رابطة األدباء للعامني 
2011�2012 م���ن خالل األس���ماء 

التالية:
1- وليد الرجيب.

2- د.خالد عبدالكرمي جمعة.
3- حمد عبداحملسن احلمد.

4- وليد خالد املسلم.
5- فتحية احلداد.

6- جميلة السيد علي.
7- أمل عبداجلبار )الرندي(.

آمل���ني دعمكم لن���ا لتحقيق 
اهداف الرابطة واعضائها.

تنظم جمعية مهندسي الطاقة 
� فرع الكويت بالتعاون مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية في يوم 
الثالثاء املقبل 2010/1/4 ندوة علمية 
حتت عنوان »التعاون االستراتيجي 
مع جمعية مهندسي الطاقة لتعزيز 
برامج كفاءة الطاقة في الكويت«.

وحول املوضوع أكدت الباحثة 
بدائرة تقنيات البناء والطاقة في 
معهد الكوي���ت لألبحاث العلمية 
الكويت جلمعية  ف���رع  ورئيس 
مهندسي الطاقة م.دينا النقيب على 
أهمية الندوة التي تقام مبناسبة 
زيارة وفد جمعية مهندسي الطاقة 
الواليات املتحدة األميركية  فرع 
الندوة  للكويت، حي���ث تناقش 
عددا من أب���رز القضايا املتعلقة 
الذي  بالطاقة ضم���ن برنامجها 
يتضمن محاضرت���ني علميتني، 
تهدف األولى إلى التعريف بجمعية 
مهندسي الطاقة وأنشطتها املختلفة 
والفوائ���د التي متنحها اجلمعية 
ملنتس���بيها ويلقيه���ا آل تومان 
مؤسس جمعية مهندسي الطاقة 
ومديرها التنفيذي، أما احملاضرة 
الثانية فتلقيها م.دينا نبيل النقيب 
بعنوان »خطة تنموية لبرنامج 
كفاءة الطاق���ة للكويت« تتناول 
اإلجراءات ذات الكفاءة العالية للحد 
من استهالك الطاقة وسبل احلفاظ 
عليها، كما س���يتم خالل الندوة 
فتح باب النقاش أمام املشاركني 
واحلض���ور للتباحث حول أبرز 
املشاكل واحللول املتعلقة بالطاقة 

وكيفية احلفاظ عليها.

الثالثاء  يس���تضيف ملتقى 
الثقافي الش���اعر د.محمد عليم 
ليتح���دث عن »تط���ور ظاهرة 
التمرد في الشعر العربي احلديث 
� حتوالت الن���ص واملفهوم بني 
الشعراء الصعاليك وأمل دنقل« 
وهو مضمون رسالة الدكتوراه 
التي نالها أخيرا وذلك في السابعة 
من مس���اء الثالثاء 4 يناير في 
مقر اجلمعية الثقافية النسائية 

في اخلالدية.

»اإلعالم.. واألزمة« في الصالون اإلعالمي اليوم الدويح: رحلة هندسية إلى القاهرة 12 الجاري
الصال���ون  يس���تضيف 
اإلعالمي ف���ي ندوته القادم��ة 
ف���ي تم���ام الس���اعة الثامنة 
من مس�����اء الي��وم االثني��ن 
مجموعة من أب���رز الوج��وه 
االعالمي���ة الكويتية في ندوة 
بعنوان »اإلع���الم.. واألزمة« 
والت��ي ستق��ام بالمق��ر المؤقت 

للصالون ف��ي اليرم��وك قطعة 
4 الش���ارع األول من���زل رقم 

.36
وتأتي هذه الندوة في ظل 
الحالية في  السياسية  األزمة 
الكوي���ت وم���ا يصاحبها من 
تساؤالت حول دور اإلعالم فيها، 
وهل اإلعالم كشريك أساسي 

في المشهد السياسي الكويتي 
الحالي يقوم بدور ايجابي في 
خضم هذه األزمة ويعرف ما 
له وما عليه؟ ام ان اإلعالم هو 
احد األطراف التي ساعدت على 
تأجيج الصراع السياسي ولم 
تتم معالج���ة األمور معالجة 

إعالمية متوازنة؟

أعلنت جمعية املهندسني استئناف الرحالت 
الى النقابات الهندسية العربية، مؤكدة فتح 
باب التسجيل في الرحلة الثانية املتوجهة الى 

القاهرة في 12 من شهر يناير اجلاري.
وأوضح مدي���ر عام اجلمعي���ة باالنابة 
م.فيص���ل الدويح أن اجلمعية وكما وعدت، 
فإنه يسعدها أن تعلن عن البدء بالتسجيل 
في رحلتها الثانية من الرحلة السنوية التي 

ستكون الى عاصمة جمهورية مصر العربية 
في الفترة من 12 - 16 يناير اجلاري، حيث 
س���يتم عقد عدد من اللقاءات مع الزمالء في 
نقابة املهندسني املصرية واحتاد املهندسني 
الع���رب الذي يتخذ من مصر مقرا له، وذلك 
في اطار التعاون القائم بني جمعية املهندسني 

الكويتية وهذه اجلهات.
وأضاف العجمي ان ادارة اجلمعية ارتأت ان 

تكون املشاركة بأكبر وفد ممكن من املهندسني 
واملهندس���ات، وانها أعدت لهم مجموعة من 
البرامج الهندس���ية التدريبية التي ستقام 
خالل الرحلة، مضيفا ان رحلة اجلمعية هذا 
العام الى القاهرة متتاز بتوافر كل اخلدمات 
املميزة من خالل البعثة املرافقة للمهندسني 
واملهندسات وعوائلهم، وان االقامة ستكون 

في فندق ماريوت الزمالك.


