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فتح باب الترشيح لتكريم 
المترجمين العرب

انطالقا من رسالة اجلمعية 
الدولية للمترجمني واللغويني 
الثقافي����ة واحلضارية  العرب 
واإلنسانية واألخالقية، وجتسيدا 
لدورها في إعالء قيم العلم والبحث 
والتنوير واإلبداع، وجريا على 
الذي استنته اجلمعية  التقليد 
في األعوام اخلمس����ة املاضية، 
تقوم اجلمعية هذا العام بتكرمي 
كوكبة جديدة من األعالم والعلماء 
واملترجمني واملبدعني واملتميزين 
في جميع املجاالت الذين أسهموا 
بدور فاعل ف����ي إثراء وتأصيل 
وحتديث العلم والفكر والثقافة 
الترجمة  العربية في ميادي����ن 
واللغات والفكر واإلبداع وغيرها 
من ميادين املعرفة واحلضارة 

اإلنسانية.
وس����تعلن أس����ماء املكرمني 
في األول من يناير املقبل الذي 
يواكب االحتفال السنوي بيوم 
نح  تأس����يس اجلمعية حيث يمُ
املكرم����ون ش����هادات التك����رمي 
وتنش����ر صورهم ف����ي لوحات 
الرئيسية ملوقع  على الصفحة 
الشهادات  سلمون  اجلمعية، ويمُ
الدول  في احتفاالت خاصة في 
العربية التي يتم تنظيم احتفاالت 
فيها ألجل ه����ذه الغاية، تقديرا 
لدورهم واسهاماتهم في مسيرة 
التطور والتق����دم والتنوير في 

الوطن العربي.
ومبناسة قرب احتفالها بيوم 
املترجم����ني العرب فإنه يس����ر 
الدولي����ة للمترجمني  اجلمعية 
واللغويني العرب ان تعلن عن 
الترش����يح للتكرمي  فتتح باب 
الس����نوي الس����ادس ابتداء من 
يوم اخلميس 8 اجلاري وحتى 
1 ديسمبر، وتدعو  يوم االثنني 
أعض����اء اجلمعي����ة واألف����راد 
واملؤسسات والهيئات اإلعالمية 
والثقافية واألدبية واألكاديية 
واجلهات ذات العالقة الى ارسال 
ترشيحاتهم الى العنوان التالي: 
gmail.com@takreem2010 يرجى 
التالية: اسم  ارسال املعلومات 
املرش����ح الثالثي، اللقب املهني 
أو العلم����ي أو األدب����ي، العمر، 
التكرمي املرشحة: )االعالم  فئة 
والعلماء، املبدعون واملترجمون، 
التقدير(،  متميزون يستحقون 
الت����ي جتع����ل هذه  األس����باب 
التكرمي،  الشخصية تس����تحق 
توضي����ح أه����م إجنازاته/ه����ا، 
البريد االلكتروني للمرش����ح/ 
املرشحة، السيرة الذاتية وصورة 
فوتوغرافية حديثة للمرش����ح/ 
املرشحة. كما يرجى االطالع أوال 
على راب����ط التكرمي على موقع 
http://www.wata.cc/ :اجلمعية
site/annual honor/index.html

يرجى االطالع على منتدى 
»يوم املترجمني العرب« تفاديا 
لطرح أي أسئلة أو استفسارات 
مكررة نظ����را للمهمات الكبيرة 
والعدد الهائل من الرسائل الواردة 

وقلة الكوادر.

»إعادة التدوير«
في بريطانيا يستكشف 

الفرص بالكويت
الكوي����ت مجموعة  ت����زور 
شركات بريطانية رائدة في قطاع 
التدوير  النفايات واعادة  ادارة 
الستكش����اف الفرص في قطاع 
التدوير  النفايات واعادة  ادارة 
في الفترة م����ن 1 الى 4 نوفمبر 
املقبل، ينظم هذه الزيارة منظمة 
التجارة واالستثمار البريطانية 
)UKTI( بالتعاون مع انفريولينك 
نورث ويست وادفانتيج ويست 
ميدالن����دز. والهدف من الزيارة 
هو تس����ويق أفض����ل اخلبرات 
النفايات  البريطانية في قطاع 

وعاددة التدوير، من خالل:
- تقدمي احللول واملنتجات الى 
بلدية الكويت وجلنة املواصفات، 
التي ه����ي بصدد اعداد مناقصة 
2010 جلمع النفايات والتنظيف 
والتي من خاللها سيتم استبدال 
100% من مع����دات النفايات في 
البالد وستعطى املناقصة فرصة 
ملوردي املعدات واالستشاريني 
البريطانيني باملشاركة وتقدمي 

خبراتهم الفنية.
- مقابلة كبار ممثلي بلدية 
الكويت وشخصيات أخرى من 
العام واخلاص لفهم  القطاعني 
متطلبات الكويت وتوفير نصائح 

غير متحيزة.
- استكشاف فرص جتارية 
في مجال ادارة النفايات واعادة 

تدويرها في الكويت.

»الحجاب الشرعي في الدولة المدنية«
ندوة ينظمها التجمع السلفي اليوم

مجموعة الـ 26 في ضيافة الصالون اإلعالمي اليوم

اعلن التجمع االسالمي السلفي في بيان له عن تنظيم ندوة بعنوان 
»احلجاب الشرعي في الدولة املدنية« وذلك بعد صالة العشاء اليوم 
بديوان النائب السابق د.محمد الكندري مبنطقة الرميثية خلف اجلمعية 
مقابل فرع لوازم العائلة. ويش���ارك في الندوة عدد من نواب مجلس 
االمة منهم النائب محمد املطير، النائب السابق عبداللطيف العميري، 

النائب السابق د.محمد الكندري، عضو مجلس ادارة جمعية احملامني 
احملامي مبارك املزعل، احملامي جمال اليوسف، رئيس جمعية املقومات 
االساسية حلقوق االنسان د.عادل الدمخي، مدير قناة املعالي الشيخ 
خالد السلطان، والكاتب احمد الكوس وعدد من الناشطني السياسيني. 

ودعا التجمع االعالميني واملهتمني حلضور الندوة.

في إطار حرص الصالون اإلعالمي على 
متابعة كل تطورات الساحة الكويتية على 
مختلف املستويات واألصعدة، وانطالقا من 
التالزم والتالحم مع مس���تجدات  ضرورة 
الداخل الكويتي سيستضيف  األوضاع في 
الصالون اإلعالمي في ندوته القادمة مجموعة 
ال� 26 التي تشرفت مبقابلة صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وذلك في متام الثامنة 

مساء اليوم االثنني باملقر املؤقت للصالون 
في اليرموك ق4 الشارع األول منزل رقم 36 

باجتاه شارع املشاة.
وس���يمثل املجموعة في هذه الندوة كل 
من صالح الفضالة، وعبدالوهاب الهارون، 
ونبيل املناعي، ويوس���ف اجلاسم، اضافة 
الى عدد آخر من الش���خصيات املشاركة في 

هذا التجمع.

ومن خالل هذه الندوة يحاول الصالون 
اإلعالمي ان يقترب أكثر من فكر املجموعة 
وطريقة عملها وتوجهاتها وسط هذا التباين 
احلادث في اآلراء حول مجموعة ال� 26 بشكل 
عام في محاولة لتقريب وجهات النظر وفتح 
قناة للحوار املباشر مع اإلعالميني والصحافيني 
لتوضيح ما قد يخفى عليهم من األمور املتعلقة 

بطريقة ومنهج وفكر املجموعة.


