آخر النهار

فنان سعودي يهدي الكويت في يومها
الوطني لوحة بطول  25مترً في  25فبراير

{
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نظمت وزارة ال��دف��اع ادارة التطوير ااداري والتدريب
بالتعاون م��ع معهد أرت أوف اي��ف للتدريب برنامج

«كيف تصنع مستقبلك الوظيفي».
ي�ه��دف ال�ب��رن��ام��ج ال ��ذي أق�ي��م ف��ي م�ق��ر ال �ت��دري��ب ب ��وزارة
الدفاع إلى اكساب امشاركن مهارات في كيفية صناعة
ام �س �ت �ق �ب��ل ام �ه �ن��ي ب �ط��ري �ق��ة ع �ل �م �ي��ة ص �ح �ي �ح��ة ب�ح�ي��ث

أع �ل��ن ح�م��د ال�س�ل�م��ي ،م��دي��ر ال �ع��اق��ات ال �ع��ام��ة لشركة
فاست تلكو « »FASTtelcoامتخصصة بتوفير حلول
ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات انه جرى تكريمها
م��ن قبل بيت ال�س��دو ،على تقديم الشركة جميع سبل
ال��دع��م وام �س��اع��دة ل��ه خ ��ال ال �ع��ام ام ��اض ��ي .وأض ��اف
السلمي أن دعم شركة «فاست تلكو»  FASTtelcoأعمال
بيت السدو ج��اء من ب��اب امساهمة في امحافظة على
هذه الصناعة التقليدية والتي تشمل تراث امنسوجات
الغني وامتنوع في الكويت.
وأع ��رب ع��ن اع �ت��زاز ال�ش��رك��ة ال�ب��ال��غ ب�ه��ذا التكريم كونه
يعطي «فاست تلكو»  FASTtelcoقدرا كبيرا من الشرف
والسرور في أن يكون هذا الدعم مؤسسة غير ربحية،
مضيفا أن الشركة تؤمن ال��ي جانب دوره��ا ال��رائ��د في
ت�ط��وي��ر ق�ط��اع اان �ت��رن��ت أن ت ��ؤدي دورً ا ي�ق��ل أهمية
ف��ي م �ج��ال ام �س��ؤول�ي��ة ااج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ال�خ�ي��ري،
وفقً لرؤية واستراتيجية طويلة ام��دى تعكس قناعة
ال�ق��ائ�م��ن ع�ل��ى ال �ش��رك��ة ب��رس��ال��ة ه ��ذا ال��دع��م وم�ك��ان�ت��ه.
وأوض � � ��ح ال �س �ل �م��ي أن ري � � ��ادة ش ��رك ��ة «ف ��اس ��ت ت�ل�ك��و»

 FASTtelcoفي خدمات اانترنت وتبادل البيانات تحتم
عليها م��ن ب��اب امسؤولية ااجتماعية تجاه امجتمع
الكويتي دعم التراث والعمل الخيري ،ا سيما أن دعمها
للحرف التراثية القديمة يعكس في الوقت نفسه دعما
أص��ول امجتمع وتاريخه ،ويحمل شراكة مثالية بن
«فاست تلكو»  FASTtelcoامتخصصة بتوفير حلول
ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات وبن «بيت السدو»
ك��رم��ز م��ن رم��وز العمل ااجتماعي ف��ي ال�ك��وي��ت .وبن
السلمي أن تكريم «ف��اس��ت تلكو»  FASTtelcoم��ن قبل
«بيت السدو» يؤكد الثقة في برامج الشركة ااجتماعية،
وحرصها على تطوير امسؤوليات امترتبة على هذه
البرامج بما يحقق أهدافها للتنمية ااجتماعية ،كما
يؤكد نضج تجربة امسؤولية ااجتماعية التي وصلت
ال �ي �ه��ا «ف��اس��ت ت �ل �ك��و»  ، FASTtelcoل �ت��واك��ب م�س�ي��رة
التنمية الشاملة امستهدفة للكويت .وأضاف أن الشركة
تتطلع الي توسيع دائ��رة تعاونها ااجتماعي وتبني
ام��زي��د م��ن ام�س��ؤول�ي��ات بما يتيح لها أداء دوره ��ا في
م�ج��ال خ��دم��ة امجتمع م��ن ج�ه��ة ،وم�س��ان��دة مشروعات

كتبت مريم عبدالرزاق

«بيت السدو» كرم «فاست تلكو»
على دعم التراث والعمل الخيري

تنعكس على أدائهم في مجال امهنة والوظيفة .
وق��د ش��ارك ف��ي ال�ب��رن��ام��ج مجموعة م��ن موظفي وزراة
الدفاع ،من مختلف اإدارات واأق�س��ام ،وأش��رف عليها
اأستاذ علي بوعباس.

ق � � � ��دم ف� � �ن � ��ان س � � �ع� � ��ودي ل ��وح ��ة
تذكارية بالخط العربي  ،وبطول
 25مترا ،وذلك بمناسبتي اليوم
الوطني والتحرير لدولة الكويت
الشقيقة اللذان يصادفان اليوم
ااث�ن��ن وغ��دا ال�ث��اث��اء ،وقدمها
هدية لحكومة وشعب الكويت.
وب �ح �س ��ب ااع � ��ام � ��ي وال �ف �ن ��ان
ي ��وس ��ف ال �ح��رب��ي ال � ��ذي يصف
اام ��ر ق��ائ��ا :ااه � ��داء ام�ت��واض��ع
ج� ��اء ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ب �م��ا يحمله
الشعب السعودي تجاه الشعب
ال �ك��وي �ت��ي م ��ن م �ش��اع��ر وم�ح�ب��ة
ل�ه��م م�ن��ذ ق��دي��م ال��زم��ن وأك��دت�ه��ا
اأح��داث التي تمر بها امنطقة،
وكشف الحربي أن مشاركته في
اح�ت�ف��اات ااش �ق��اء ف��ي الكويت
كانت عبر عمل لوحة بمساحة
 25م �ت��را م�ك�ت��وب��ة ب�خ��ط امعلى

شكر وتقدير
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أبرار دشتي تتسلم شهادة التكريم

صورة جماعية للخريجن والخريجات

اللوحة التي أهداها إلى الكويت

تكريم أحمد السلمي

الجهات ااجتماعية التراثية م��ن جهة أخ��رى .وختم
أن «ف��اس��ت تلكو»  FASTtelcoستستمر ف��ي امساهمة
في دعم التراث والعمل الخيري ماديً ومعنويً لكونها
تعمل باهتمام ب��ال��غ على تفعيل ه��ذه امسؤولية بن
الشركات الوطنية.

َ
العقيد الخشاب ودع امقدم الشافعي في حفل دبلوماسي

{

العقيد نادر الخشاب مرحبً بالدبلوماسين

أق��ام رئيس مكتب اات�ص��ال العسكري العقيد أرك��ان
ح ��رب ن ��ادر ص��ال��ح ال �خ �ش��اب ،ح�ف��ل ت��ودي��ع م�س��اع��ده
ام �ق��دم ول�ي��د ال�ش��اف�ع��ي ان�ت�ه��اء م�ه��ام عمله الرسمي
بامكتب العسكري امصري لدى الكويت ،وذلك بمطعم
حسني بحولي قاعة  ،.v.i.bبتشريف السفير امصري
عبدالكريم سليمان ،وراع ��ي الكنيسة اارث��وذك�س�ي��ة
اان �ب��ا ب �ي�ج��ول ال �ق �م��ص ب �ي �ش��وي ،وح �ض��ور أع �ض��اء
ال �ب �ع �ث��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ام �ع �ت �م��دي��ن ل � ��دى ال �س �ف��ارة
والقنصلية.
ض ��م ال �ح �ض��ور أب � ��رز ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ع��ام��ة وم �ن �ه��م:
امهندس علي العلمي ،ومدير محطة مصر للطيران
يسري أرميا ،وكبار الشخصيات وعقياتهم وسيدات
امجتمع ،ح�ي��ث ت�ب��ادل��وا ااح��ادي��ث ال��ودي��ة ،وتمنوا
للمقدم الشافعي التوفيق في عمله بأرض الكنانة.

وب��ال �ح �ب��ر «ال� �ش� �ي� �ن ��ي» ،وال� ��ذي
ي �ع �ت �ب��ر م��زي �ج��ا م ��ا ب ��ن ال �خ��ط
ال� �ك ��وف ��ي وال � �خ� ��ط ال �ش �ك �س �ت��ة ،
وت �ت �ض �م��ن ال �ل��وح��ة م�ق�ت�ط�ف��ات
م ��ن ق �ص �ي��دة غ �ن��ائ �ي��ة ل�ل�ش��اع��ر

ل �ل��واء م .ث��اب محمد ال�ه��اج��ري مدير
م �ك �ت ��ب م� �ح ��اف ��ظ ااح� � �م � ��دي ل �ح �س��ن
اس �ت �ق �ب��ال��ه ل �ل �م��واط �ن��ن وام �ق �ي �م��ن في
ام �ح��اف �ظ��ة وااص � �غ� ��اء ال� ��ى ش �ك��اواه��م
واقتراحاتهم برحابة صدر وتفانيه في
العمل ض��ارب��ا ام�ث��ل وال �ق��دوة للموظف
ام �س��ؤول ،وم�ث��ل ه��ذه ال ��روح اايجابية
تستحق ان نسلط الضوء عليها ونحن
نحتفي باعيادنا الوطنية.

كتبت نهى أحمد حنيفة

أعضاء البعثة الدبلوماسية

الفنان يوسف الحربي

{

وزراة الدفاع اختتمت فعاليات برنامج
«كيف تصنع مستقبلك الوظيفي»؟
مجتمع

{
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فاح العماش يقول فيها «وش
ص��اي��ر؟ ال�ق�ل��ب م��ن ف ��وق السما
ط��اي��ر! وال� ��روح ت�ت��راق��ص ف��رح..
والبال يغني  ،منتشي ،والعن
ّ
ت��وم��ي ب��ال�ف��رح ،م��ن ط��ل فبراير
..عنواننا اأبرز  :حب الكويت».
يذكر أن الفنان يوسف الحربي
يتولى مسؤولية ااعام والنشر
ب �ج �م �ع �ي��ة ال� �ث� �ق ��اف ��ة وال� �ف� �ن ��ون
ب��ام�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق �ي��ة «ال ��دم ��ام»،
ول ��ه م �ش��ارك��ات ف��ي ال �ع��دي��د من
ام� �ع ��ارض ال�ف�ن�ي��ة وام �ن��اس �ب��ات
ال� � �ث� � �ق � ��اف� � �ي � ��ة داخ� � � � � � ��ل وخ � � � � ��ارج
ام�م�ل�ك��ة ،يحمل ع��دة عضويات
ثقافية وف�ن�ي��ة م�ن�ه��ا :الجمعية
ال�س�ع��ودي��ة للفنون التشكيلية
وال �ج �م �ع �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة للخط
ال�ع��رب��ي وجمعية الصحافين
السعودين.

اللواء م .ثاب محمد الهاجري
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