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»األهلي« شارك بيت لوذان فرحته الوطنية 

»كلنا للكويت« 
محاضرة للنقي 

دورة في التصوير 
الصحافي للصحافيين

»الزراعة« تنظم 
محاضرة عن سوسة 

النخيل الحمراء

تنّظم جمعية الصحافيني 
الكويتي����ة دورة تدريبي����ة 
احترافية في مهارات التصوير 
الصحافي ويحاضر فيها املصور 
البريطاني العاملي مارك جيليت 
في الفترة من اليوم حتى الثالثاء 

8 اجلاري مبقر اجلمعية.

تنظم الهيئة العامة لشؤون 
الزراع����ة والثروة الس����مكية 
محاضرة للمهتمني بالنخيل 
املثمر عن »مخاطر سوس����ة 
النخيل احلمراء« على اشجار 
النخيل عام����ة واملثمر بصفة 
خاص����ة وكيفية مكافحة هذه 
احلشرة اخلطيرة وذلك الثالثاء 
8 اجلاري الساعة 10 صباحا 
في القاعة الرئيس����ية باملبنى 
الرئيس����ي للهيئ����ة مبنطقة 

الرابية.

القت محامي����ة الدولة في 
الفتوى والتشريع جنالء النقي 
محاضرة »كلنا للكويت« في 
مركز خدم����ة املجتمع التابع 
لوزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل الكائ����ن في القصور 
وذلك بحضور وكيل الوزارة 
محمد الكندري، حيث حتدثت 
النقي عن معاني الوالء للوطن 
واهمية ترسيخ حب الكويت 
في نفوس االبناء وجتسيد هذا 
احلب الى واقع عملي من خالل 
املمارسات االيجابية واالخالص 

في العمل.

الكويت���ي ف���ي  البن���ك األهل���ي   ش���ارك 
ملتق���ى »موروثن���ا الحرف���ي« الثان���ي � 2011 
الذي أقي���م تحت رعاية س���مو رئيس مجلس 
 الوزراء الش���يخ ناصر المحمد وبحضور وزير 
 النفط واإلعالم الش���يخ أحمد العبدهلل بتنظيم 
بيت لوذان ضمن احتفاالت الكويت بذكرى مرور 
 50 عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير 
 و5 س���نوات على تولي صاحب الس���مو األمير 
 الش���يخ صباح األحم���د مقاليد الحك���م، وتم 
خالل الملتقى تسليط الضوء على تراث اآلباء 
واألج���داد وما ت���م نقله إلى األبن���اء واألحفاد 

بصور حية مشرقة من الماضي في إطار إبداعي 
حديث.

وأعربت مديرة العالقات العامة سحر الذربان 
عن سعادتها وقالت: »نحن سعداء بمشاركة بيت 
لوذان فرحت���ه الوطنية، خصوصا أنها تميزت 
بطابع التراث الكويتي األصيل وترسيخ عادات 
الكويت وتقاليدها العريقة، هذا ويشارك البنك 
األهل���ي الكويتي في هذه االنش���طة إيمانا منه 
بضرورة التواصل والتالحم بين األجيال المختلفة 
ونقل خبرات ومهارات آبائنا وأجدادنا إلى أجيال 

المستقبل«.

الخميس: الدورة الثامنة لإلعالم العربي 
تشمل العديد من القضايا

ق���د خصص يوما كامال من ايام 
انعقاده للش���باب ومشاركتهم 
مشاركة اساس���ية في فعاليات 
هذه الدورة، واستطرد اخلميس 
بأن الشباب العربي اآلن هو من 
يقود املرحلة ويجب ان نفسح لهم 
املجال اكثر ونعطيهم احلق الكامل 
في املشاركة في الفعاليات العربية 
املختلفة سواء كانت سياسية او 
اعالمي���ة او علمية او فكرية او 

ثقافية او غيرها من االنشطة.
الش���باب  جت���ارب  وان 
 اثبت���ت انهم ميتلك���ون قدرات 
تفاعلي���ة كبي���رة خاص���ة مع 
وس���ائل االع���الم احلديثة البد 
 من استغاللها االستغالل االمثل 
 مبا يخ���دم امتن���ا العربية كما 
يجب ان نستمع اليهم ونتعرف 
على مطالبهم وتطلعاتهم ونعمل 
على حتقيقها بالشكل االيجابي، 
 وه���ؤالء الش���باب بحاجة الى 
من يفهمهم ويتحاور معهم ويأخذ 
بيدهم، حتى ال يغ���ردوا بعالم 
منعزل عن واقعهم الذي يعيشون 
فيه، لذلك ج���اءت فكرة ملتقى 
حوار الشباب الذي سيتزامن مع 
الثامن  العربي  امللتقى االعالمي 

لتحقيق هذا القصد.

في إطار احلرص على مواكبة 
األحداث واملتغيرات التي يشهدها 
الفترة  العربي في ه���ذه  عاملنا 
احلرجة عمدت اللجنة التنفيذية 
الى  العربي  للملتقى االعالم���ي 
اختيار عدد من القضايا التي تقدم 
ترجمة للواق���ع العربي اعالميا 
وسياسيا من خالل جدول اعمال 
الدورة الثامنة من اعمال امللتقى 
االعالمي العربي والتي س���تقام 
في الكويت حتت شعار »االعالم 
وقضايا املجتمع« برعاية كرمية 
من سمو الش���يخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في الفترة 

من 24 الى 26 ابريل 2011.
وفي هذا االطار حرصت اللجنة 
التنفيذية لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي على إج���راء العديد من 
املناقشات واللقاءات مع عدد من 
االعالمي���ني واملفكرين من اجل 
وضع جدول اعمال يتماشى مع 
االحداث اآلنية، وفي ذات الوقت 
يستش���رف املس���تقبل ويقدم 
احلل���ول وال���رؤى املوضوعية 
ملستقبل االعالم ودوره في خدمة 
قضايا املجتمع والفرد في الوطن 

العربي.
العام لهيئة  وصرح االم���ني 

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة فرح الصباح يتوسطان سحر الذربان وعلي البغلي

ضاري الوزان وخلود الفيلي

أحمد الفيلكاوي

البنك يشارك في إبراز اإلنجازات الوطنية للشباب

»الدولي« يوقع عقد رعاية فعاليات ملتقى »كويتي وأفتخر«

الفيلكاوي رئيسًا للعاملين بـ »الصناعة«
والعدواني نائبًا للرئيس والنعمة أمين السر

القطاع اخلاص، والتي يقع عليها 
مسؤولية كبيرة في تذليل كافة 
العقبات التي قد حتول دون تنفيذ 

هذه األفكار واملشروعات.
ومن جانبه لفت رئيس اللجنة 
املنظمة مللتقى »كويتي وافتخر« 
ضاري الوزان الى أن توقيع عقد 
الدولي  الكويت  رعاية مع بن����ك 
للملتقى السنوي »كويتي وافتخر« 
يع����د املرآة العاكس����ة والصورة 
احلقيقية لدعم الشباب الكويتي 
من خالل هذه الرعاية التي متثل 
الواجهة املشرقة للشركات الكويتية 

الداعمة.
وأض����اف ال����وزان أن ملتقى 
»كويتي وأفتخر« هذا العام سيكون 
السلس����لة املتواصلة لالبدعات 
واإلجنازات واملشاريع للسنوات 
املاضية والتي حققت التميز من 
خالل ظهورها بامللتقيات لنبرهن 
أن هناك جيال شابا يعي أهميه هذه 

املشاريع وكيفيه تطويرها.
وأثنى الوزان على رعاية بنك 
الكويت الدولي والتي تعد أحد أهم 
األولويات التي يتبعها هذا البنك 
في خدمة شباب الكويت ودعمهم 

ومساندتهم.
يذكر أن ملتقى »كويتي وافتخر« 
له����ذا العام س����يقام حتت رعاية 
سامية من س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 

أرض املعارض صالة رقم 8.

عقدت نقابة العاملني بهيئة الصناعة اجتماعا 
مبقر االحتاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت 
وذلك لتش����كيل الهيئة االدارية ملجلس ادارة 
النقابة ومت التش����كل بالتزكية لكل من أحمد 
جاسم الفيلكاوي – رئيس مجلس االدارة، حبيب 
محمد العدواني – نائب الرئيس، ماهر عبداهلل 
النعمة – أمني السر، حمود فالح الوسمي – امني 
الصندوق، عبدالعزيز حسني الفيلكاوي – أمني 
السر املساعد، احمد حسني اكبر – عضو مجلس 

ادارة، تهاني بدر القالف – عضو مجلس ادارة، 
فيصل سليمان الشرجي – عضو مجلس ادارة، 

منى ابراهيم اليتامى  - عضو مجلس ادارة.
واعرب الفيلكاوي عن شكره للثقة الغالية 
من مجلس االدارة لتزكيته واخوانه في هيئة 
املكتب بصفة خاصة واعضاء اجلمعية العمومية 
بصفة عامة، متعهدا لكل العاملني بهيئة الصناعة 
حماية احلصن النقاب����ي والدفاع عنه والذود 
عن مكتسبات وحقوق العاملني بكل قوة وفق 

القوانني والنظم املعمول بها في دولتنا احلبيبة 
وحتت مظلة صاحب السمو األمير.

واشار احمد الفيلكاوي الى ان مجلس االدارة 
احلالي ميد ي����د العون الدارة الهيئة للنهوض 
مبس����توى املوظفني وباملؤسس����ة الصناعية 
وس����يقوم املجلس بتذلي����ل كل الصعاب التي 
يواجهها اخوانن����ا في كل قطاعات الهيئة وان 
النقابة ملتزمة مع االعضاء املنتسبني في حل 

كل ما يعوق املسيرة العمالية.

في نسيج املجتمع.
الفيلي بأن »الدولي«  وأفادت 
استطاع وعلى مدى الفترات املاضية 
أن يعزز من عالقاته واتصاالته مع 
العديد من املؤسسات االجتماعية 
ف����ي الدولة، وذل����ك ملعرفته بان 
الروابط االجتماعية للمؤسسات 
والش����ركات باتت متث����ل الواقع 

اجلديد في مجال األعمال.
وفي اخلتام أعربت الفيلي عن 
أملها بأن جتد األعمال الشابة التي 
يقدمها معرض »كويتي وافتخر« 
الدعم واملس����اندة من مؤسسات 

جاد إلى خلق تأثير ايجابي على 
املجتم����ع، وذلك من منطلق روح 
املسؤولية االجتماعية التي يتحلى 
بها«، مشيرة إلى أن »الدولي »يؤمن 
بعظم الدور الذي تلعبه املؤسسات 
والشركات في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية للبلدان.
وأكدت أن بنك الكويت الدولي 
قد اعتمد إستراتيجية واضحة جتاه 
التزامات����ه االجتماعية،  حتقيق 
وذلك من خالل صياغة مجموعة 
من املب����ادرات التي تعكس مدى 
حرصه على تقدمي تأثير حيوي 

يعد فرصة جي����دة لهذه املواهب 
الشابة التي بحاجة إلى من يصقلها 

ويعدها للمرحلة القادمة«
وأضافت الفيلي »أن الدولي ال 
يتوانى في الوفاء بالتزاماته وتنفيذ 
البرام����ج االجتماعية التي تخدم 
قطاع الش����باب، وتأتي مشاركته 
في هذا احل����دث إلميانه بأن دعم 
األنشطة واألفكار اإلبداعية للشباب 
يسهم وبشكل كبير في دفع عجلة 

التنمية«.
الفيل����ي بقولها  وأوضح����ت 
»يسعى بنك الكويت الدولي وبشكل 

أعلن بنك الكويت الدولي أكثر 
البنوك اإلسالمية منوا في الكويت 
عن توقيعه عقد رعاية للملتقى 
الذي  السنوي »كويتي وافتخر« 
ميثل التجمع الوطني األول لدعم 

أفكار وإبداعات الشباب.
وذكر »الدولي« أن فعاليات هذه 
الدورة والتي تقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الصباح في الفترة من 15 إلى 
20 مارس تكتسب أهمية خاصة، 
فهي إلى جانب أنها ستسلط الضوء 
على مجموعة رائعة من إجنازات 
الش����باب، فإنها في نفس الوقت 
ستبرز جزءا هاما من طبيعة الدور 
الذي من املمكن أن يلعبه الشباب 

في املرحلة القادمة.
وأوض����ح »الدول����ي« أن هذا 
املعرض ومبا سيضمه من مختلف 
العملية  املش����اريع واخلب����رات 
العلمية، س����يحمل  واملؤه����الت 
معه العديد من النماذج اإلبداعية 
املتنوعة، والتي حتتاج إلى األدوات 
الالزمة لصياغتها بالشكل األمثل 

حتى حتقق أهدافها.
وقال����ت رئيس����ة التس����ويق 
والعالقات العامة وتطوير األعمال 
في البن����ك خل����ود الفيلي »بنك 
الكويت الدولي لديه قناعة تامة 
بقدرات ومهارات الشباب الكويتي، 
فهو قادر على حتمل املس����ؤولية 
واتخاذ زمام املبادرة، وهذا امللتقى 

جنالء النقي

العربي ماضي  امللتقى االعالمي 
اخلميس في ذات الس���ياق بأن 
اللجنة التنفيذية حينما شرعت 
في وضع العناوين الرئيس���ية 
جللسات جدول األعمال وضعت 
ف���ي اعتباره���ا ان تك���ون هذه 
العناوين تصب في صلب صناعة 
االعالم وادواته ومهامه كما قصدت 
ان تكون عناوين اجللسات عامة 
وشاملة وتتسم باالتساع ملناقشة 
كل ما ه���و مرتب���ط بالعنوان 
الرئيسي والقضية العامة للدورة 

الثامنة.
وأضاف ان امللتقى هذا العام 

ماضي اخلميس


