
السبت 5 مارس 2011   15محليات
»الوطني« نّظم رحلة عمرة لموظفيه

نظم بنك الكويت الوطني رحلة عمرة خاصة لبيت اهلل احلرام 
ملجموعة من ادارة موظفي البنك وعائالتهم، وذلك ضمن أنش���طة 
البنك االجتماعية والدينية املختلفة، وحرصا على تعزيز التواصل 

الدائم بني ادارة البنك واملوظفني.
وقال مسؤول العالقات العامة لدى بنك الكويت الوطني يعقوب 
الباقر ان هذه الرحلة، التي ينظمها البنك للعام احلادي عشر على 
التوالي، تأتي اهتماما مبوظفي البنك وتلبية لرغباتهم، حيث انضم 
أكثر من 60 موظفا من مختلف ادارات البنك، اضافة الى ذوي املوظفني 
في هذه الرحلة التي اش���تملت على زيارة املدينة املنورة أوال ومن 

ثم مكة املكرمة ألداء مناسك العمرة.
وأكد الباق���ر ان حرص الوطني على تنظيم ه���ذه الرحلة جاء 
استجابة لتوجيهات ادارة البنك لتوفير كل أشكال الدعم واملساندة 
الحتياجات املوظفني الروحية واالميانية ضمن أجواء االسرة الواحدة 
التي تش���مل كل موظفي البنك الوطني. وأض���اف الباقر ان رحلة 
العمرة قد شهدت العديد من اللقاءات والندوات الدينية املفيدة التي 
س���لطت الضوء على املراحل املشرقة في الدين احلنيف والشريعة 

االسالمية السمحة.

قالت شركة البترول الوطنية 
الكويتي���ة إنه���ا أطلق���ت أمس 
الثقافية على موقع  مس���ابقتها 
)تويتر( وذلك ضمن إطار االنشطة 
العدي���دة التي تنظمها للجمهور 
مبناس���بة االحتف���ال بالذكرى 
اخلمس���ني لتأسيس���ها كإحدى 
الرائدة في  الوطنية  الش���ركات 

مجال تكرير البترول.
وصرح مدير العالقات العامة 
واإلعالم بالشركة م.محمد منصور 
العجمي بأن املس���ابقة تتضمن 
طرح عدد من األس���ئلة الثقافية 
املوزع���ة على عدد من اجلوالت، 
بواقع سؤالني لكل جولة وذلك منذ 
اليوم وعلى مدار شهر كامل، حيث 
يفترض في املشترك أن يجيب عن 
السؤالني بصورة صحيحة خالل 
مدة ال تتجاوز 48 ساعة، مؤكدا 
أن البت���رول الوطنية خصصت 

جوائز قيمة للفائزين.
وأوضح العجمي أن املشاركة 
متاحة لكل املواطنني واملقيمني ممن 
ميتلكون حسابا على )تويتر(، 
داعيا اجلميع إلى متابعة حساب 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
)KNPC50Years( لالط���الع على 
شروط املسابقة ومواعيد طرح 
األسئلة وأسماء الفائزين، إضافة 
إلى كل األخبار املتعلقة باحتفال 

الوطنية واألنش���طة  البت���رول 
املرافقة له، حيث يتم بث كل جديد 

أوال بأول على حساب الشركة.
على الصعيد ذاته أشار العجمي 
إل����ى أن البترول الوطنية أطلقت 
مؤخرا موقعها اإللكتروني اخلاص 
باحتفالها مبرور خمس����ني عاما 
www.knpc.com/( على تأسيسها
knpc50(، ويتضم����ن املوقع آخر 
أخبار االحتفال الضخم الذي تعتزم 
الشركة إقامته مطلع ابريل القادم 
برعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد، واالس����تعدادات 
املرافقة ل����ه، إضافة إلى تفاصيل 
األنشطة واملسابقات التي أطلقتها 

الشركة بهذه املناسبة.

صورة جماعية للمعتمرين

جانب من املعتمرين في املدينة

شعار املسابقة

الشعار ع لى تويتر

م.محمد العجمي

 د.عادل الفالح 

وليد الستالن

»البترول الوطنية« تطلق مسابقتها الثقافية على »تويتر«

الرحمة لإلغاثة قدمت 100 ألف دوالر
 لـ 333 طالبًا في غزة

ليلى الشافعي
قدمت جمعي����ة الرحمة لإلغاثة والتنمية بغزة منحا مالية ل� 333 
طالبا جامعيا في س����بع جامعات فلس����طينية في قطاع غزة مبعدل 
300 دوالر للمنح����ة املالية الواحدة لكل طال����ب، بتمويل من الرحمة 

العاملية الكويتية.
وتسلم الطالب املنح خالل احتفال نظمته جمعية الرحمة في قاعة 
مبنى طيبة في اجلامعة االسالمية مبدينة غزة بحضور عمداء ومديري 
شؤون الطلبة في اجلامعة االسالمية وجامعة األزهر وجامعة األقصى 
وجامعة فلسطني وجامعة القدس املفتوحة والكلية اجلامعية للعلوم 
التطبيقية وكلية العلوم والتكنولوجيا في خان يونس وممثلني عن 

جمعية الرحمة الكويتية ومئات الطلبة املستفيدين.
وفي كلمة له أكد املدير الع����ام جلمعية الرحمة لالغاثة والتنمية 
م.كمال مصلح ان جمعيته قدمت منحا مالية ل� 333 طالبا جامعيا في 
اجلامعات الفلسطينية السبع بواقع 300 دوالر للمنحة الواحدة مقدمة 
من الرحمة العاملية في الكويت، بقيمة اجمالية تبلغ 100 ألف دوالر.

وقال ان هذه املرحلة الثالثة من مش����روع دعم الطلبة اجلامعيني 
في القطاع والذي نفذ على مدار العام املاضي والذي استفاد منه نحو 

ألف طالب.
وأعلن مصلح عن جتديد املش����روع ألل����ف طالب آخر خالل العام 
الدراس����ي احلالي، مؤك����دا ان التجديد جاء حرصا م����ن الكويت على 
دعم القطاع التعليمي الفلسطيني والذي تضرر كثيرا جراء احلصار 

والعدوان اإلسرائيلي.
وقال ان مؤسس����ته ال متيز في توزيع املنح بالنس����بة للطلبة أو 
اجلامعات وهي تترك األمر للجامعات لترش����يح الطلبة، بحيث يتم 

ايداع املبلغ املمنوح للطالب في حسابه اجلامعي.
وش����دد مصلح على ان مش����اريع املنح اجلامعية تعتبر جزءا من 
سلسلة مشاريع تنفذها جمعية الرحمة لصالح القطاع التعليمي في 
القطاع، خصوصا قطاع التعليم العالي، موضحا ان اجلمعية دعمت 
اقامة املختب����رات العلمية في اجلامعات وتزويد اجلامعات واملدارس 
باملستلزمات واالجهزة احلديثة وحفر اآلبار وغيرها، وعبر مصلح عن 

التزام جمعيته بدعم القطاع التعليمي نظرا ألهميته القصوى.
بدوره استعرض احد الطلبة املستفيدين معاناة الطلبة اجلامعيني 
في القطاع، مؤكدا ان الكثير منهم لم يس����تطيعوا حتى اآلن االلتحاق 
باجلامعات بس����بب ظروفهم املادية وعدم مقدرتهم على دفع الرسوم 
أو حتمل املصروفات األخرى، داعيا املؤسس����ات الى البحث عن هذه 
الشريحة من الطلبة حرصا على مستقبلهم ومن أجل توفير الفرصة 

بالتعليم اجلامعي ومبستقبل أفضل.

الفالح: »اإلعالم« أهم وأخطر قضايا 
المرحلة الراهنة من عمر البشرية

الستالن: مساجد حولي تستعد
 إلطالق المهرجان الثقافي الرابع

وتتضمن عدة مح���اور منها: 
القيمي،  جتربتي في اإلع���الم 
مدى جناح اإلعالم القيمي في 
نشر القيم في املجتمع، عناصر 
اجلذب في الش���كل واملضمون 
في االعالم الفضائي، وستقام 
على هامش هذه الندوة ورشة 
العمل الثالثة بعنوان »إمكانيات 
حتقيق تفاعل أكبر مع املتلقي« 
واما الندوة اخلامسة فستكون 
بعنوان »تقييم الوضع الراهن 

لإلعالم اإللكتروني«.
وستناقش عدة محاور منها: 
تقييم واقع اإلعالم االلكتروني 
القيمي »رؤية أكادميية محايدة« 
وتتناول جتربة إس���الم اون، 
وجتربة الش���بكة اإلس���المية 
وجتربة االذاع���ة االلكترونية 
والفضائية بجانب جتربة موقع 

االسالم اليوم.
وعن انشطة اليوم الثالث من 
الندوة ستكون الندوة السادسة 
بعنوان نظرة تفصيلية لشرائح 
املتلقني وس���يكون بها جملة 
من احمل���اور منها: مدى تلبية 
الفضائي وااللكتروني  االعالم 
حلاجة االطفال، م���دى تلبية 
الفضائي واإللكتروني  اإلعالم 
حلاجة املرأة، مدى تلبية االعالم 
الفضائي وااللكتروني حلاجة 
املراهقني، م���دى تلبية االعالم 
الفضائي وااللكتروني حلاجة 
الش���باب، مدى تلبية االعالم 
الفضائي وااللكتروني حلاجة 
املجتم���ع، عل���ى ان تقام على 
الرابعة  العمل  هامشها ورشة 
التي س���تكون بعن���وان: دور 
املرأة في االعالم القيمي »إدخال 
عناصر نس���ائية موهوبة في 
سلك االعالم القيمي« وستقام 
بالتوازي معها ورش���ة العمل 
اخلامس���ة بعنوان »ش���بكات 
التفاعل  االتصال االجتماعي.. 

والدور املطلوب«.

الى ان املهرجان يندرج ضمن 
حتقيق استراتيجية الوزارة من 
خالل قيمها »الوسطية« الريادة، 
واإلبداع، تنمية العاملني، والعمل 

املؤسسي والشراكة.
اننا باألمس  وبني الستالن 
القري���ب كان ش���عارنا »نحو 
عمل مؤسسي متميز« أما اليوم 
فاصبح ش���عارنا »شركاء في 
اإلبداع  الريادة« وهدفن���ا هو 
والتمي���ز واالرتق���اء بالعمل 
في جمي���ع الصعد واجلوانب 
والنواحي ورف���ع كفاءة األداء 
لدى العاملني والوصول برسالة 
القطاع وأهدافه وخدماته جلميع 
شرائح املجتمع، مثمنا جميع 
اجلهات الداعمة للمهرجان وعلى 

رأسها إدارة نادي القادسية.

وأوضح د.الفالح ان الندوة 
الثانية من ندوة مس���تجدات 
الفكر االسالمي ستكون بعنوان 
القيمي« في  »تسويق االعالم 
عدة محاور منها: صناعة املنتج 

الفكري في اإلعالم.
القيمي، قياس تأثير االعالم 
القيمي، آفاق تس���ويق االعالم 
القيمي )كيف نستطيع جلب 
أكبر من املش���اهدة«  حصص 
على أن تكون هناك ورشة عمل 
بعنوان سبل تسويق اإلعالم 

القيمي � أفكار وبرامج.
كما ب���ني د.الفالح ان اليوم 
الثاني من الندوة س���يتضمن 
الفضائي  احلديث عن االعالم 
العربية  الناطق بغير  القيمي 
التجارب  وسيتناول عددا من 
التركي  منها: جتربة اإلع���الم 
وجتربة االع���الم لقناة الهدى 
وجتربة االعالم األوردي وجتربة 
اإلعالم االميركي بجانب جتربة 
 asyl االعالم الروس���ي )قن���اة
 SLAM وجترب���ة قن���اة )arna

.CHANEL
أما الندوة الرابعة من ندوة 
مس���تجدات الفكر االس���المي 
كما يقول د.الفالح فستتناول 
االعالم القيمي واشكالية التفاعل 

بهم. واشار الى ان هناك مفاجآت 
وانش���طة جديدة ستصاحب 
املهرج���ان تتعل���ق باألئم���ة 
واملؤذنني واإلداريني، مش���يرا 

أسامة أبوالسعود
كشف وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية د.عادل 
الف���الح ع���ن مضام���ني ندوة 
مس���تجدات الفكر االس���المي 
التاسعة التي ستقيمها الوزارة 
في الكويت برعاية نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء للش���ؤون 
العدل ووزير  القانونية وزير 
االوقاف املستشار راشد احلماد 
القيمي..  حتت شعار »اإلعالم 
بني الفك���ر والتجربة« بفندق 
الش���يراتون في الفترة من 7 

الى 19 اجلاري.
وبني د.الفالح في تصريح 
صحافي مبناسبة قرب انعقاد 
الن���دوة ان ال���وزارة حرصت 
على تضمني الندوة جملة من 
العناوي���ن العلمية والتجارب 
العملية من خالل عدد من رموز 
االعالم العربي واالسالمي لوضع 
النقاط على احلروف في قضية 
هي األهم في املرحلة الراهنة من 
تاريخ البشرية أال وهي »قضية 
اإلعالم« وت���دارس اثر اإلعالم 
املرئ���ي واملس���موع واملقروء 
واإللكتروني ف���ي عدة ندوات 
وورش عمل للمش���اركني تبدأ 
باجللس���ة األولى عقب جلسة 
االفتتاح والتي س���تقام حتت 
الراهن  عنوان: تقييم الوضع 
لتجرب���ة االع���الم الفضائ���ي 
القيمي وستضمن تقييم واقع 
الفضائي���ات القيمي���ة »رؤية 
أكادميية محايدة« وستناقش 
مناذج قناة املجد وجتربة قناة 
احلافظ وجتربة قناة الرسالة 
بجانب جتربة قناة اقرأ على ان 
تكون على هامش اجللسة ورشة 
عمل بعنوان: حتديات اإلعالم 
الفضائي »حتديد السبل املمكنة 
الوقت احلال���ي ملواجهات  في 
الت���ي يعاني منها  التحديات 

اإلعالم الفضائي القيمي«.

إدارة مس���اجد  أعلن مدير 
حول���ي ولي���د الس���تالن عن 
تنظيم اإلدارة املهرجان الثقافي 
الرياض���ي الرابع حتت رعاية 
الوكيل املساعد لشؤون املساجد 

وليد الشعيب اليوم.
وأضاف الستالن ان اللجنة 
املنظمة للمهرجان املقررة اقامته 
في نادي القادسية حتت شعار 
»شركاء في الريادة« تعمل على 
قدم وساق ملواصلة االستعداد 
النشطة املهرجان حتى يخرج 
بصورة مشرفة محققا اهدافه 
املتمثلة في استمرار التواصل 
وتوثيق العالقات االجتماعية بني 
جميع العاملني من أجل بث روح 
الفريق الواحد لينعكس ذلك على 
أدائهم لالعمال املنوطة  حسن 

الحماد يرعى ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي التاسعة لألوقاف 7 الجاري


