
 االحد المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 
  ١٣ فبراير  ٢٠١١ 

 2 
 الخميس: اإلعالم ال ينفصل أبداً عن المجتمع الذي يُمارس فيه 

 أعلنت هيئة امللتقـــى اإلعالمي العربي عن انطالق الدورة 
الثامنة من أعمال امللتقى في الفترة من ٢٤ـ  ٢٦ أبريل ٢٠١١ حتت 
شعار «اإلعالم وقضايا املجتمع» والتي ستنطلق أنشطته حتت 

رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وقد اتخذت هيئة امللتقى هذا العام منحا جديدا ملناقشـــة 
قضايا اإلعالم، وذلك من زاوية عالقته بقضايا املجتمع املختلفة، 
فقد ارتأت الهيئة أن وتيرة األحداث في عاملنا العربي آخذة في 

التصاعد، خصوصا فيما يتصل بالقضايا املجتمعية واملشاكل 
الداخلية التي تعاني منها املجتمعات العربية.

  وفي هذا اإلطار صرح األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس بأن اإلعالم ال ينفصل أبدا عن املجتمع 
الذي ميارس فيه وليس ببعيد عن أي قضية تثار بني الناس، 
بل إن اإلعالم أحيانا يكون أحد أســـباب األزمات وفي أحيان 

أخرى يكون أحد أهم أدوات احلل. 
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 شعار احتفاالت «االحمدي» باالعياد الوطنية 

 وفد صحافي اّطلع على استعدادات «األحمدي» لالحتفاالت الوطنية

 الشيخ د.ابراهيم الدعيج مستقبال الزمالء سامي النصف وفيصل الزامل ود.مبارك الذروة وانور الياسني وماضي اخلميس وعبداهللا الهاجري 

 منوذج لعلم الكويت خفاقا في سمائها رفع العلم تعبير عن فرحة االنتصار 

 اســـتقبل محافظ االحمدي الشـــيخ د.ابراهيم الدعيج عددا من 
الكتاب والصحافيني في الصحافة احمللية الذين قاموا بزيارة الى 
احملافظة، ومت خالل اللقاء استعراض تاريخ االحمدي منذ تأسيسها 

ومسيرة املنطقة واهم مميزاتها.
  وقد شـــارك في الزيارة كل من الزمالء سامي النصف، فيصل 
الزامل، د.مبارك الذروة، انور الياسني، ماضي اخلميس وعبداهللا 

الهاجري.
  وقد دار خالل اللقاء تبـــادل االحاديث الودية حول العديد من 
القضايـــا املهمة وقد اقـــام الدعيج مأدبة غداء على شـــرف الوفد 
الزائر الذي اطلع على اســـتعدادات محافظة االحمدي الحتفاالت 
العيد الوطني مبرور خمسني عاما على االستقالل وعشرين عاما 
على التحرير وخمس ســـنوات على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
  وتستعد محافظة االحمدي الطالق العديد من االنشطة واملناسبات 

اخلاصة بهذه االحتفاالت. 

 العلم وعفوية التعبير عن الفرحة
 يعبر املواطنون كبارا وصغارا ورجاال ونساء عن ابتهاجهم 
باالحتفاالت واملناسبات الوطنية بصور شتى تنطلق بصورة 
عفوية لتظهر حال الفرح والبهجة لديهم وما يغمر نفوسهم من 

مظاهر الفخر والسرور.
  ويعـــد علم الكويت أكثر الرموز الوطنية التي يســـتخدمها 
املواطنون الظهار معالم الفـــرح واالبتهاج باعتباره يعبر عن 
الرمز الذي يجمـــع اجلميع حتت ألوانه املتميزة وهي االخضر 

واالسود واالحمر واالبيض.
  ويرفع علم الكويت في املناسبات الوطنية كاالحتفال بالعيد 
الوطني او في املشـــاركات الدولية الرياضية واحيانا يرفع في 
حالة الفوز في املركز االول باي مســـابقة رياضية يشارك فيها 
الفريـــق خارج البالد ويعبر كل رياضـــي عن فرحته بطريقته 

العفوية في حمل العلم.
  وانطلق في اواخر يناير املاضـــي احتفال رفع علم الكويت 
في جميع احملافظات ايذانا ببدء االحتفال بالعيد الوطني الـ ٥٠ 
الســـتقالل الكويت والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب سمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 
مبشاركة من طالب وطالبات وزارة التربية واالهالي وكل عبر 
بطريقتـــه اخلاصة برفع العلم فمنهم من قبله ومنهم من رفعه 
عاليا خفاقا مع فرحة ال توصف مرسومة على وجوه اجلميع.

  والصور املرفقة تظهر تلك العفوية التي يعبر بها كل مواطن 
عن حبه للوطن بحمل علم الكويت بطرق شـــتى ووضعه على 
الرؤوس والصدور ورســـمه على االيدي والوجوه ورفعه فوق 
السواري والسيارات والزوارق واملركبات وحتليقه في اعالي السماء 

ليبقى خفاقا مرفرفا معبرا عن سيادة الكويت وحريتها. 

 الكويت تشارك في أعمال لجنة
  األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

 األمم املتحدة ـ كونا: شـــاركت الكويت فـــي الدورة الرابعة 
واخلمســـني للفريق العامل الثاني املعني بالتحكيم والتوفيق 
للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي (األونســـيترال) 

من ٧ إلى ١١ اجلاري في مقر األمم املتحدة.
  ومثل الكويـــت في هذه الدورة وفد برئاســـة وكيل اإلدارة 
املستشارة زليخة احلبيب وبعضوية كل من احملامي حزمي بن 
مسيب املطيري واحملامي سلمان الصباح ومبشاركة السكرتير 

الثاني بوفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة محمد العتيقي.
  واوضحت رئيسة الوفد احلبيب في تصريح لـ «كونا» في 
ختام الدورة ان هذه املشـــاركة تأتي ضمن مشاركات مستمرة 
سابقة للفتوى والتشريع في هذه الدورات واملؤمترات املعنية 
بالقانون إميانا بأهمية هذه املؤمترات واالجتماعات بالنســـبة 
للكويت وتعزيزا لدورها في املجتمع الدولي ومساهمة منها في 

نقل اخلبرات الدولية املتخصصة ألبنائها.
  وأكدت احلبيب أن لهـــذه الدورة أهمية خاصة إذ ترمي إلى 
وضع معيار قانوني يتعلق بالشـــفافية في معاهدات التحكيم 

بني املستثمرين والدول.
  وقالت إن املهمة التي انيطت بالفريق العامل الثاني لها أهمية 
كبيرة بالنســـبة للكويت في هذه املرحلة «بالذات ألن الكويت 
مقبلة على تبني وتنفيذ مشـــاريع كبرى ضمن خطة التنمية 
التي مت اإلعداد لها وإدراجها في برنامج عمل احلكومة وهي في 
ســـبيل اتخاذ إجراءات تنفيذية حتقيقا لألمر السامي بتحويل 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري».
  وبينت «أن هذه اخلطة تتطلب االســـتعانة باملســـتثمرين 
األجانب للقيام بتنفيذ املشـــاريع الكبرى إلى جانب الشركات 
احمللية وتتطلب إبرام معاهدات دولية ومتابعة ما يستجد دوليا 

في هذا اإلطار حتسبا ألي نزاعات حول هذه العقود».
  وأشارت احلبيب إلى أن الكويت مرشحة لعضوية جلنة األمم 

املتحدة للقانون التجاري الدولي في انتخابات ٢٠١٣. 

 وفد الكويت املشارك في الدورة 


