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الغانم: المشروعات الصغيرة والحرفية تمثل جانبًا
رئيسيًا من االقتصاد والغرفة تحرص على دعمها

افتتح معرض المنتجات الشبابية الكويتي »حرفتي«

  العميري: مش�روع تحالفي يهدف إلى استثمار طاقات الش�باب وتوجيهها لمصلحة الكويت

هدية تذكارية على هامش افتتاح املعرض

مجموعة من الشباب والفتيات املشاركني في املعرضقسم العبايات النسائية

عاطف رمضان
دعا رئيس مجلس إدارة غرفة 
التج���ارة والصناعة على الغامن 
الشباب إلى مزيد من اإلقبال على 
املشروعات الصغيرة واحلرفية 
الت���ي متثل جانبا رئيس���يا من 

االقتصاد في أي دولة.
وأضاف الغامن في تصريحات 
صحافية أمس االول على هامش 
افتتاح معرض املنتجات الشبابية 
الكويتية »حرفتي« في مقر الغرفة 
أن غرفة التجارة والصناعة تهدف 
إلى تشجيع الشباب الكويتي على 
االنصهار في القطاع اخلاص وحفز 
هممهم لتقدمي افضل ما لديهم من 
قدرات خلدمة املجتمع، مشيرا إلى 
أن »الغرفة« تؤمن بأن مستقبل 
الكويت يكمن في الشباب، السيما 
العظمى  الغالبية  مع انصه���ار 
من الشعب الكويتي في القطاع 
احلكوم���ي، مؤكدا أن مس���تقبل 
الشباب في التركيز على اجلانب 
احلكومي يؤدي إلى نتائج غير 

ايجابية على املدى البعيد.
الغامن دع���م »الغرفة«  وأكد 
للش���باب، معبرا عن س���عادته 
الت���ي خاضها بعض  بالتجربة 
من ش���باب املعرض بالتسويق 
عبر االنترنت معتبرها مبادرة 

طيبة لتلك الشريحة.
القطاع  ف���ي  العمل  ان  وقال 
اكث���ر ضمانا  اخلاص يعتب���ر 
للشباب، مشيرا إلى أن مشاركة 
»الغرفة« في هذا املعرض يأتي 
انطالق���ا من رؤيتها لتش���جيع 
الش���باب على العمل في القطاع 
اخل���اص، مؤك���دا أن العمل في 
القط���اع اخلاص وفروعه يؤدي 
إلى نتائج ايجابية. وأشاد الغامن 
باملعرض ومنتجاته التي يزخر 
بها والتي قدمها الشباب، مبينا 
أن الش���باب يحتاجون إلى دعم 
من اجلهات املختلفة سواء كانت 
حكومية أو خاصة الس���تكمال 
مسيرتهم، متمنيا من الدولة النظر 
بعني االهتمام إلى تلك الشريحة 
من الش���باب بالدعم عن طريق 

التحرير، ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم، مؤكدا دعم سموه لعنصر 
الشباب للدخول في تلك املشاريع 
الطموحة واالنخراط في القطاع 

اخلاص والعمل الوطني.
وأش���اد الغامن بدور صاحب 
الس���مو األمير في دعم العملية 
االقتصادي���ة ودعوته لتحويل 
الكويت ملركز مالي وجتاري في 
املنطقة، الفتا إلى أن اجلميع يعمل 

لتحقيق تلك الرغبة السامية.
من جانبه ق���ال وزير النفط 
األسبق رئيس مجلس أمناء حتالف 
استنهاض الهمم د.رشيد العميري 
ان الشباب الكويتيني املشاركني 
في املعرض عبروا عن مجهودهم 
املستمر من خالل املنتجات التي 
عرضوه���ا في املعرض الذي بدأ 
أعماله منذ اطالق مشروع حتالفي 
الستنهاض الهمم في 2006 برعاية 
صاحب السمو األمير ، مؤكدا سعي 
املشروع لتطوير قدرات الشباب 
من خالل املش���روعات احلرفية 
والصغيرة. وأضاف العميري ان 
املشروع يهدف إلى دعم الشباب 
وتوجيهه���م نحو املش���روعات 
الطموح���ة والناجح���ة بدال من 
االنزالق وراء الهفوات العصرية 
اخلطيرة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى 
استثمار طاقات الشباب وتوجيهها 

ملصلحة الكويت.
وق���ال ان إقام���ة املع���رض 
بالتعاون مع غرفة التجارة يعد 
خطوة رائدة ومتطورة عن املرة 
األولى للمعرض، مش���يدا بدور 
الغرفة ورجالها بتنظيم املعرض 

وإطالقه على هذا النحو.
وقال ان الشباب يحتاج إلى 
دعم لتحفيز الهمم الس���تخراج 
الطاقات الكامنة، مبينا أن الغرفة 
لم تكلف هؤالء الشباب إال احضار 
املنتجات اخلاصة بهم وعرضها 
في املعرض، مشيرا إلى أن عدد 
املشاركني في املعرض جتاوز 35 
مشاركا من مختلف الصناعات 

احلرفية واليدوية.

االجراءات أو التشجيع في املجاالت 
املختلفة باعتبار أن تلك الشريحة 
هي أمل املستقبل، مشيرا إلى أن 
كل الدول الصناعية قد بدأت بتلك 

اخلطوة.
وذكر أنه شاهد عددا كبيرا من 
االنشطة في املعرض التي تبني 
مدى قدرة الش���باب على العمل 
واجناز املشاريع املطلوبة بطريقة 
ايجابية، متمنيا أن يشاهد ضعف 

هذا العدد في نفس هذا املعرض 
العام املقبل، مشيرا إلى أن توجه 
الغرفة لدعم ذلك املعرض، نظرا 
لقناعتها بأن تلك الشريحة من 
الش���باب لم جتد الدعم الكافي، 
مؤكدا سعيها على دعم الشباب في 
جميع املعارض والفعاليات التي 
يشاركون فيها، سواء باملساعدة 

بالنصيحة أو الدعم املادي.
وقال ان شباب احلرفني ميكن 

أن يحقق مزي���دا من النجاحات 
ف���ي حال حصوله���ا على الدعم 
والتش���جيع من قب���ل احلكومة 
واجلهات املختصة، مؤكدا أن تلك 
الشريحة ميكن ان تفرز منتجات 

ال مثيل لها في السوق احمللي.
وأضاف ن افتتاح ذلك املعرض 
في الكويت يأت���ي بالتزامن مع 
االحتف���االت الوطنية مبرور 50 
عاما على االستقالل، و20 عاما على 

»الوطني« يزين فروعه احتفاالً باألعياد الوطنية

ضمن احتفاالت البالد باليوبيل الذهبي لالستقالل 
والذكرى ال� 20 للتحرير، قام بنك الكويت الوطني 
بتزيني مقره الرئيسي وفروعه باألعالم الوطنية 
املجسدة ملشاعر الوالء واالنتماء لألرض والقيادة، 
فيما ازدانت فروع البنك الوطني بحلل زاهية من 
األعالم الوطنية واألضواء ابتهاجا بهذه املناسبة 
العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم في الكويت. 
وقالت املدير التنفيذي – ادارة العالقات العامة 
واإلع���الن في بنك الكويت الوطن، منال املطر، ان 
»الوطني« قد أعد بهذه املناسبة الوطنية املميزة 
العديد من املبادرات واألنش���طة ملشاركة الشعب 
الكويتي فرحته باألعياد الوطنية، وقد أعد »الوطني« 
أوبريت »حبيبتي يا كويت« إهداء لصاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد والشعب الكويتي 
احلبيب وتعبيرا عن حبنا لهذه األرض الغالية. 
وأضافت املطر ان »بنك الكويت الوطني، بصفته 
املؤسس���ة الوطنية الرائ���دة ذات املكانة العاملية 

املرموقة، يفخر بأن يش���ارك ش���عبنا احتفاالته 
بذكرى التحرير والعيد الوطني، وغني عن القول 
ان مش���اركتنا وفرحتنا في هذه املناس���بة تأتي 
انطالقا من حرصنا على النهوض مبس���ؤولياتنا 
االجتماعية والوطنية وان نكون على الدوام في 
مقدمة املبادرين للمساهمة واملشاركة املجتمعية 
والتفاعل مع األحداث واملناسبات الوطنية الهامة 

والعزيزة لدولتنا احلبيبة«.
ويحظى »الوطني« مبكانة تاريخية مرموقة على 
الصعيدين احمللي واإلقليمي، وتعكس قصة البنك 
وإجنازاته مسيرة البناء والتنمية الكويتية على 
مدى 5 عقود ونيف، ألن الوطني وضع نفسه منذ 
انطالقته في العام 1952 في خدمة البناء والتنمية، 
فيما يجس���د تاريخ البنك مسيرة ارتقاء وتطور 
الصناع���ة املصرفية في الكويت ومنطقة اخلليج 
العربي على حد سواء، باعتباره أول بنك وطني 

محلي في الكويت ومنطقة اخلليج العربي.

سلمان: مهرجان الكويت الخامس لإلبداع 
التشكيلي ينطلق 20 الجاري بمشاركة 83 فنانًا

»الشباب والرياضة«: معسكر اإلخاء 
الكويتي � البحريني يتزامن مع األعياد

أعرب مدير ادارة شؤون االعالم والنشر الناطق الرسمي للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة، توفيق العيد، عن س���عادته بتزامن 
انطالق معس���كر عمل االخاء الكويتي � الب صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وقال العيد في تصريح صحافي: ان الس���عادة تغمرنا ونحن 
نحس بهذه املشاركة الوجدانية من شباب البحرين وهم يشاركون 

اخوانهم الكويتيني أفراحهم.
واوضح العيد ان معس���كر العمل وخدمة البيئة الذي يقام في 
الفترة من 20 وحتى 24 من فبراير اجلاري، يأتي تنفيذا التفاقية 
التعاون املوقعة بني البلدي���ن في أكتوبر من العام املاضي والتي 
نصت في بنودها على تبادل الزيارات بني شباب البلدين من املراكز 
الشبابية واالندية ومراكز الفتيات ومعسكرات العمل وخدمة البيئة 
للتعرف على البرامج التي تقام في كال البلدين، والتعاون في إقامة 
االنشطة املشتركة التي تزيد من خبرات الشباب وتقوي ما بينهم 
من أواصر احملبة والصداقة. وأضاف العيد ان انش���طة االسبوع 
الكويتي � البحريني حتظى مبباركة ودعم من قبل القيادات الشبابية 
ف���ي كل من الكويت ومملكة البحرين، خاصة ان البلدين عضوان 
فاع���الن في منظومة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
ويقومان بتنفيذ العديد من القرارات والتوجيهات بشأن الشباب 

التي تعكس توجهات قادة املجلس.

»الثقافي البريطاني« يشارك
في االحتفاالت بأمسية موسيقية

دعا املجل���س الثقافي البريطاني الفنان غوش ارون كوينتيت 
وفرقته املوس���يقية الى الكويت الحياء امسيتني موسيقيتني في 
مدرسة الكويت االجنليزية ومجمع األڤنيوز االسبوع املقبل مبناسبة 

احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية.
وتأتي زيارة غ���وش ارون كوينتيت وفرقته الى الكويت بعد 
مش���اركتهم في معرض جاز البريطاني الذي يقام ضمن مهرجان 
دبي للجاز )8 - 15 فبراير 2011( حتت عنوان »االفضل في موسيقى 
اجل���از البريطانية« كمبادرة من املجل���س الثقافي البريطاني في 

مهرجان اجلاز املوسيقي في دبي.

لميس بالل
قال رئيس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية عبدالرسول 
سلمان في مؤمتر صحافي عقد 
في مق���ر اجلمعي���ة بحولي ان 
مهرجان الكويت اخلامس لإلبداع 
التشكيلي سيقام في 20 فبراير 
اجلاري مبشاركة 83 فنانا وفنانة 
سيقدمون 162 عمال فنيا في جميع 

مجاالت التشكيل املعاصر.
واشار الى ان املهرجان الذي 
الديوان  س���يقام برعاية وزير 
الفخري  االمي���ري والرئي���س 
للجمعية الش���يخ ناصر صباح 
األحمد تزامنا مع احتفاالت الذكرى 
اخلامسة لتولي صاحب السمو 
األمير ملقاليد احلكم واالحتفال 
باليوبيل الذهبي الستقالل الكويت 

والذكرى العشرين للتحرير.
ولفت عبدالرس���ول سلمان 
الى ان الفن التشكيلي الكويتي 
تخطى مرحلة النقل والتسجيل 
ليتعدى حدود النقل الى مرحلة 
التأثير وتكوين اآلراء والقناعات 
بالثقافة  وقد ساهمت اجلمعية 

التشكيل  التشكيلية بأن يلعب 
الدور بقوة وان يكون ذا تأثير 
فعال ف���ي اف���راد املجتمع ولم 
يعد هن���اك اآلن ما يعرف بلفظ 
التش���كيل، بل اصب���ح املفهوم 
مفهوما واس���عا وشامال، يشمل 
البصري���ة بل زاد  كل املجاالت 
اآللي���ات احلديثة  عليها بعض 

التي يفرضها ايقاع العصر.
واوض���ح ان اجلمعية اعدت 
مبناس���بة االحتفاالت الوطنية 

انشطة وفعاليات مختلفة على 
مدار العام م���ن اهمها مهرجان 
الكوي���ت اخلام���س لإلب���داع 
التشكيلي ومعرض الفن الكويتي 
املعاصر في اوكرانيا، وصالون 
الكوي���ت األول، معرض وكتاب 
لعبداحلميد اسماعيل، معرض 
وكتاب للفن���ان الراحل عبداهلل 
القصار باإلضافة الى العديد من 
املعارض الشخصية واجلماعية 

داخل وخارج الكويت.
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