
الجمعة 18 سبتمبر 2009   5محليات

د.روال دشتي تتسلم جائزة كلينتون للمواطنة الدولية 24 الجاري في نيويورك
اختيار المرش�حين للحصول على الجائزة بناء على ترشيحات قياديين وشخصيات عامة دولية ولما يتمتعون به من حسن قيادة وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة

د.روال شاركت بأنشطة تطوعية وتدافع عن اإلصالح الديموقراطي وتساهم في تنشيط مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفي زيادة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة
يكرم الرئيس األميركي األس���بق بيل كلينتون 
النائبة د.روال دشتي رئيسة اجلمعية االقتصادية 
الكويتية مبنحها جائزة كلينتون للمواطنة الدولية 
CLINTON GLOBAL CITIZEN AWARDوهي واحدة 
من ضمن خمس ش���خصيات في العالم تتس���لم 
اجلائزة في حفل ضخم يقام بتاريخ 24 اجلاري في 
مدينة نيويورك بحضور رؤساء دول وشخصيات 
دولية معروفة في املجاالت االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية، واجلائزة تكرمي لشخصيات قيادية 
دولي���ة كان لها نهج وأس���اليب مبتك���رة وفعالة 
واجنازات وإبداع���ات متميزة على أصعدة وأوجه 
متعددة للمساهمة في حل التحديات العاملية امللحة 
من خالل عملها في املجتمع املدني، واخلدمة العامة، 
واألعمال اخليرية واألنشطة املؤسسية، حيث أثبتت 
هذه الش���خصيات إمكانية تضافر نشاطاتهم رغم 
تباينها وذلك ملساندة اجلهود الدولية في اخلدمة 
املجتمعية لتحقيق تأثير إيجابي في التغير االجتماعي 

على املستوى العاملي.
علما ان اختيار املرشحني للحصول على اجلائزة 
يتم بناء على ترشيحات من قبل قياديني وشخصيات 

عامة دولية، وملا يتمتع به هؤالء من حسن القيادة 
وملا لهم من تأثير في حتقيق تنمية قابلة للتوسع 
واالستدامة، كما يعتبرون من القياديني الذين تخطت 
جهودهم احلدود اجلغرافية لدولهم فغيروا من أمناط 
حياة الكثيرين وقدموا مثاال يحتذى به لآلخرين.

وتعتبر النائبة د.روال دشتي اول شخصية من 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حتظى بهذه 
اجلائزة تكرميا جلهودها املتواصلة في مناصرة قضايا 
املرأة وخدمة املجتمع املدني وتعزيز الدميوقراطية، 
حيث تعتبر النائبة د.روال دشتي ناشطة قيادية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وتدافع عن 
االصالح الدميوقراطي وتس���اهم ايضا في اجلهود 
املبذولة حيال تنشيط مؤسسات ومنظمات املجتمع 
املدني من اجل حتويلها الى قوة دفع رئيسية خلف 
اإلصالح االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وتناضل 
من أجل مساواة النوع االجتماعي »اجلندر« وزيادة 
تعزي���ز دور املرأة في احلي���اة العامة، اضافة الى 
مشاركتها في أنشطة تطوعية عديدة منها على سبيل 
املث���ال التطوع بالعمل مع الصليب األحمر الدولي 
ملساعدة أسر الالجئني القادمة من اجلنوب اللبناني 

في عام 1982 والعمل عل���ى متكني املرأة واالرتقاء 
مبساهمتها االقتصادية في اليمن، كما لعبت دورا 
في تركيز االنتباه الدولي لعدالة القضية الكويتية 
جتاه العدوان العراقي الغاش���م ومن ثم س���اهمت 
رسميا وشعبيا في اجلهود املتعلقة بقضية األسرى 
الكويتيني في العراق، وشاركت في قيادة احلركة 
الدميوقراطية النسائية التي توجت بإصدار مرسوم 
في مايو 2005 يسمح للمرأة الكويتية بالتصويت 

والترشيح لالنتخابات البرملانية ألول مرة.
كما كانت دشتي من ضمن أوائل النساء اللواتي 
تقدمن بترشيح أنفسهن ألول مرة الى إدارة االنتخابات 
في عام 2006، وقد فازت النائبة د.روال دشتي مع 
3 عضوات أخريات في عام 2009 باملقاعد البرملانية 
لتكون من ضمن النس���اء االوليات اللواتي يدخلن 
البرملان الكويتي وهو األمر الذي ميهد الطريق لتعميق 

دور املرأة في احلياة السياسية وصنع القرار.
واجلدي���ر بالذكر ان النائبة د.روال دش���تي قد 
حصلت على جائزة امللك حسني اإلنسانية في عام 
2005 ومت اختياره���ا ضمن 100 ش���خصية عربية 

األكثر تأثيرا في العالم.

بحضور رؤساء دول وشخصيات معروفة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا

رنا اخلالد

صورة تذكارية لشباب »زوايا« مبناسبة اطالق حملة »زوايا الشغف.. أحييناها«

صورة لشباب دورة »أقسم« أثناء العمل زيد الوزان يتسلم شهادة دورة »أقسم« التدريبية

أعضاء حملة »زوايا الشغف.. احييناها« أثناء املؤمتر الصحافي

د.روال دشتيالرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون

»زوايا الشغف أحييناها« حملة لدعم الشباب وإبداعاتهم

الى مناقش���ة اهتماماتنا والعمل 
على كشف وتسليط الضوء على 
مواهبنا الفردي���ة والعناية بها، 
وساهم برنامج »لوياك« لتدريب 
الشباب كذلك في الدورة، فقدموا لنا 
محاضرة عاملية بعنوان »العادات 
السبع للمراهقني االكثر فعالية« 
وحصلنا على شهادة عاملية معتمدة 
الجتيازنا الدورة وشهادة اخرى 

مقدمة من مجموعة زوايا.
واضافت: وفي اجلزء االخير 
من الدورة طلب منا ان نفكر في 
مشاريع وطنية تطوعية حتمل 
الفائدة للمجتمع، وتؤصل القيم 
التي نوقشت في البرنامج التدريبي 
ومن جهد واجناز شباب الدورة، 
وفي نفس الوقت تكون مرتبطة 
باملواهب واالهتمامات التي منلكها، 
فلقد تعلمنا من الدورة ان العطاء 
املميز واملبدع يبنى على عنصرين 
أساسيني أال وهما: الشغف لعمل 
مع���ني واملوهبة اخلاصة بالفرد، 
باالضافة الى االخالص في العطاء 
والعمل، فق���ام كل منا بالتفكير 
في مش���اريع على هذا االساس، 
وخرجنا باحتفال »زوايا الشغف 

أحييناها«.

مختارات من إنجازات الكويت

وعن اقس���ام االحتفال، قالت 
السليطي: القسم االول هو اعداد 
كتاب عن اجنازات الكويت يحمل 
عنوان »مخت���ارات من اجنازات 
الكوي���ت« وه���و كت���اب مصور 
عن اجن���ازات الكويت من حقبة 
اخلمسينيات الى يومنا هذا، أي 
ملدة ستني سنة تقريبا، ويضم هذا 

دارين العلي
أعلنت مجموعة زوايا عن اطالق 
احتفال »زوايا الشغف أحييناها« 
في ختام برنامج »اقسم« التدريبي 
الذي يعتبر امتدادا حلملة اقسم 
التي أقامتها املجموعة اخيرا، وذلك 
ف���ي مجمع األڤنيوز ف���ي الفترة 
بني 24 و26 اجلاري خالل مؤمتر 
صحافي عقد مساء امس االول في 

مقر املجموعة.
وقالت مدير عام مجموعة زوايا 
رنا اخلالد ان املجموعة تأسست في 
شهر فبراير من عام 2009 وحتديدا 
في فت���رة االعي���اد واالحتفاالت 
الوطنية بهدف تنظيم االنشطة 
واحلمالت االعالمية التي تركز على 
التوعية بالقيم االنسانية واملدنية 
وقيم املواطنة، وقامت بتأسيسها 
مع نوف الروضان واملخرج يعرب 
بورحمة وخالد الروضان، وبدأت 
زوايا بإطالق مشروعها االول وهو 
مشروع وطني توعوي تطوعي 
اطلقوا علي���ه »حملة أقس���م«، 
واحلملة مس���توحاة من االعالن 
الذي اطلقه رئيس الواليات املتحدة 
االميركية باراك أوباما خالل حملته 

االنتخابية.
واضافت اخلالد: ش���ارك في 
احلملة عدد كبير من الشخصيات 
الفني���ة والثقافي���ة والرياضية 
وغيرها، والقت احلملة قبوال من 
اجلميع حي���ث ركزت على القيم 
محل الذكر، فق���د ركزنا على ان 
تكون احلملة جامعة للفضائل، 
حيث تطرقنا من خاللها الى قيمة 
التسامح والتعاون وتقبل الرأي 

اآلخر ونبذ التمييز.

شهادة عالمية

من جانب آخر، أوضحت مديرة 
املشروع دالل السليطي ان فكرة 
االحتفال انبثقت من برنامج أقسم 
الذي نظمته مجموعة  التدريبي 
زوايا، حيث شاركت فيه مع عدد 
من املتطوعني في الفترة من 7/20 
- 8/15، ناقشنا فيه اوضاع الشباب 
الكويتي واملشاكل التي تواجههم 
التطوعية  واستطلعنا احلمالت 
االخ���رى، كم���ا متت م���ن خالل 
القيم  التفاعلية مناقشة  الورش 
االنسانية وقيم املواطنة باالضافة 

الكتاب صورا جميلة لالجنازات 
على الصعيد احمللي واخلليجي 
والعربي والعاملي، ومن مختلف 
املج���االت مثل الرياض���ة والفن 
والثقافة والتعليم وغيرها، ويعد 
الكتاب االول من نوعه، ويحتوي 
الكتاب عل���ى 240 صفحة وقام 
بإع���داده 16 متطوعا ومتطوعة 
من الش���باب الذين ل���م تتجاوز 
أعمارهم ال� 18 سنة، مبا في ذلك 
عملية الصف والتصميم، وسيتم 
تدش���ني هذا الكتاب في االحتفال 

محل الذكر.
وقد س���اعدنا املؤرخ صالح 
املس���باح في التدقيق واملراجعة 
باالضافة ال���ى تزويدنا باملراجع 
واملعلومات والصور وكذلك الباحث 
خالد املبيلش والكاتب فؤاد املقهوي 
والعم د.صالح العجيري في جمع 
مواد الكت���اب، ولقد اتت الدوافع 
م���ن وراء اعداد ه���ذا الكتاب من 
شغف املتطوعني لتوثيق اجنازات 
الكويت وكذلك الشباع مواهبهم 
ومهاراتهم املختلفة من تصميم 
وكتابة وقراءة في التاريخ.. الخ، 
اضف الى ذلك بث رسالة بأهمية 

االجناز والعطاء.
وذكرت الس���ليطي ان الكتاب 
ميكن ان يع���د مرجعا لكل مهتم 
بإجنازات الكويت ودليال سياحيا 
حيث سيقام بتوزيعه على جميع 

الفنادق واهم املكتبات.
ومن املنطلق ذات���ه، اضافت 
مرمي العماني »ان اقامة احتفالية 
للمواهب التاحة الفرصة احلالية 
للبع���ض للتعبير عن ش���غفه 
واملجاالت الت���ي يحب ان يعطي 
فيها، ستضم االحتفالية املواهب 
املتعددة من شعر وعزف ولعب 
كرة القدم واملبارزة باالضافة الى 
الكاريكاتير  التشكيلية،  الفنون 
والتصوير، منها ما س���يعرض 
بصورة شيقة على خشبة املسرح 

ومنها ما سيعرض خارجها«.

التصوير الفوتوغرافي

وب���دوره اعلن رئيس اللجنة 
االعالمية فواز سالم العنزي عن 
الثاني من املهرجان وهو  القسم 
قسم التصوير الفوتوغرافي، حيث 
س���يتم تصوي���ر زوار املهرجان 

ووض���ع صورهم عل���ى خلفية 
الزائر م���ن اجنازات  يختاره���ا 

الكويت.
واش���ار الى ان املذيع »مايك 
مبلتع« م���ن اذاعة املارينا اف ام 
س���يكون عريفا للحفل املقام في 
الفترة من 24 � 26 سبتمبر اجلاري 
في مجمع األڤنيوز وحتديدا من 
الس���اعة 11 صباحا حتى الساعة 

السادسة مساء.
العنزي عن سعادته  واعرب 
البالغة جتاه مختلف وسائل االعالم 
نظرا للدعم االعالمي الذي لقوه، 
وعن الرعاة للمهرجان قال »لقينا 
دعما كبيرا من مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة وشركة مباني 
ومجمع األڤنيوز ومبادرة الشراكة 
االميركية الشوق اوسطية وبيان 
لط���ب االس���نان وش���ركة ايكيا 
»احلميضي احملدودة«، كما لقينا 
الدعم االعالمي من شركة السينما 
الكويتية الوطنية واذاعة املارينا 
اف ام واملكس اف ام وشركة ايديا 

لالعالن والتسويق«.
ومن ناحية اخرى اعلن عضو 
اللجنة االعالمية زيد الوزان عن 
القس���م الثال���ث للمهرجان وهو 
قس���م التيش���يرتات، مطبوع���ا 
عليها صور مختارة من اجنازات 
الكوي���ت وعب���ارات حتث على 
االس���تمرارية والتع���اون وقيم 

ومبادئ انسانية.
وعن الصعوبات التي واجهت 
الشباب املتطوعني قال الوزان »كان 
الوقت القصير والبحث عن مصادر 
الكتاب من ابرز الصعوبات، ولكن 
قصر الوقت حتول الى حتد وازداد 
الدافع الجن���از العمل في الوقت 
احملدد له، فعملنا في جو اسري ومت 

توزيع املهام على اجلميع«.
ال���وزان »ان طموحه  واك���د 
وزمالئه ل���ن يتوق���ف عند هذا 
املهرجان فقط، بل نسعى بعد جناح 
املهرجان انش���اء اهلل تعالى الى 

اقامة مشاريع اخرى شبيهة«.
وس���تنطلق على هامش هذه 
االحتفالية حملة اعالمية في الطرق 
حاملة رسائل تعزز اهمية العطاء 
النابع من موهبة  املميز واملبدع 
االنسان واهتماماته وستستمر 

ملا بعد االحتفالية.

 الخال�د: »حمل�ة أقس�م« الق�ت قب�واًل م�ن الجمي�ع ألنن�ا ركزن�ا
عل�ى قيم فضيل�ة كالتس�امح والتعاون وتقبل ال�رأي اآلخر ونب�ذ التمييز

تطلقها مجموعة زوايا بين 24 و26 الجاري في »األڤنيوز«
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™°ùJ (ê) ¿ÉªK (Ü)  ™Ñ°S (CG)

?´ƒcôH º∏°Sh á«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ÉgÓ°U IÓ°U ∫hCG »gÉe (17

AÉ°û©dG IÓ°U (ê) ô¡¶dG IÓ°U (Ü) ô°ü©dG IÓ°U (CG)

? ƒg øe kÉKÓKCG π«∏dG ¿ƒÑbÉ©àj áeOÉNh ¬JCGôeGh ƒg ¿Éc π«∏L »HÉë°U (18

á¡Lh ˆG Ωôc »∏Y (ê) áæY ˆG »°VQ Iôjôg ƒHCG (Ü) ≥jó°üdG ôµH ƒHCG (CG)

? í«Ñ°ùàdÉH â¡àfGh í«Ñ°ùàdÉH äCGóH »àdG á«fBGô≤dG IQƒ°ùdG »gÉe (19

øHÉ¨àdG IQƒ°S (ê) ójó◊G IQƒ°S (Ü) ô°û◊G IQƒ°S (CG)

?È≤dG ÜGòY øe É¡ÑMÉ°üd â©Ø°T »àdG IQƒ°ùdG »gÉe (20

∂∏ŸG IQƒ°S (ê) á©bGƒdG IQƒ°S (Ü) ¿ÉNódG IQƒ°S (CG)

?øé°ùdG ‘ ∞°Sƒj »ÑædG åµe ºc (21

Úæ°S ™°ùJ (ê) Úæ°S ¿ÉªK (Ü) Úæ°S ™Ñ°S (CG)

? AÉYO ¬d ˆG Oôj ’ …òdG »HÉë°üdG ƒg øe (22

ÖdÉW »HCG øH ≈∏Y (ê) Oƒ©°ùe øH á∏dGóÑY (Ü) ¢UÉbh »HCG øH ó©°S (CG)

?QóH ácô©e ‘ AGó¡°ûdG ô¨°UG (23

ºbQC’G øH á∏dGóÑY (ê) ¢UÉbh »HCG øH ÒªY (Ü) ÒHõdG øH á∏dGóÑY (CG)

?QÉ°üfC’G øe º∏°SG øe ∫hCG øe (24

»°SQÉØdG ¿Éª∏°S (ê) á∏dGóÑY øH ôHÉL (Ü) ±ƒY øH øªMôdGóÑY (CG)

?ÉØë°üe ËôµdG ¿Gô≤dG ≈ª°S øe ∫hCG øe (25

ÜÉ£ÿG øH ôªY (ê) ≥jó°üdG ôµH ƒHCG (Ü) ¿ÉØY øH ¿ÉªãY (CG)

?ËôµdG ¿Gô≤dÉH ô¡L »HÉë°U ∫hCG øe (26

ìÉHQ øH ∫ÓH (ê) ÒªY øH Ö©°üe (Ü) Oƒ©°ùe øH á∏dGóÑY (CG)

? (( º°ùW )) `H âëàa »àdG ËôµdG ¿Gô≤dG Qƒ°S OóY ºc (27

Qƒ°S ™HQCG (ê) ¿ÉJQƒ°S (Ü) IQƒ°S (CG)

?AÉ°ü◊ÉH óé°ùŸG ¢Tôa øe ∫hCG øe (28

ÖdÉW »HCG øH ≈∏Y(ê) ÜÉ£ÿG øH ôªY (Ü) ¿ÉØY øH ¿ÉªãY (CG)

? ΩÓ°SE’G ‘ Éæé°S ≈æH øe ∫hCG øe (29

ÖdÉW »HCG øH ≈∏Y (ê) ÜÉ£ÿG øH ôªY (Ü) ≥jó°üdG ôµH ƒHCG (CG)

?øªMôdG ¢TôY ¬JƒŸ õàgG …òdG »HÉë°üdG ƒg øe (30

PÉ©e øH ó©°S (ê) πÑL øH PÉ©e (Ü) ±ƒY øH øªMôdGóÑY (CG)

? ΩÓ°SE’G ‘ AÉé¡dG ≈∏Y ÖbÉY øe ∫hCG øe (31

¿ÉØY øH ¿ÉªãY (ê) ÜÉ£ÿG øH ôªY (Ü) ≥jó°üdG ôµH ƒHCG (CG)

? ¢Só≤ŸG â«H ¿PCG øe ∫hCG øe (32

πÑL øH PÉ©e »HÉë°üdG (Ü) âeÉ°U øH IOÉÑY »HÉë°üdG (CG)

ìÉHQ øH ∫ÓH »HÉë°üdG (ê)

? •ÉNh §N øe ∫hCG øe (33

ΩÓ°ùdG á«∏Y ¢ùjQOEG (ê) ΩÓ°ùdG á«∏Y ¢ùfƒj (Ü) ΩÓ°ùdG á«∏Y ΩOG (CG)

?ΩÓ°ùdG á«∏Y ΩOG ¬«a ≥∏N …òdG Ωƒ«dG Ée (34

á©ª÷G (ê)   AÉ©HQC’G (Ü) âÑ°ùdG (CG)

 á≤HÉ°ùŸG õFGƒL
§≤a Ú«àjƒµdG á≤HÉ°ùŸG -            ( »àjƒc QÉæjO100 ) ådÉãdG õcôŸG - ( kÉ«àjƒc kGQÉæjO150) ÊÉãdG õcôŸG – ( kÉ«àjƒc kGQÉæjO250) ∫hC’G õcôŸG -

 ô°ûH âæH áeÉeEGh ¬ª∏°S ΩCG á°SQóe ÚH – 40 ¢T 4¥– ájô°SC’G á«ªæàdG IQGOEG– á«ã«eôdG : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ¤EG äÉHÉLE’G π°SôJ -

.11 áYÉ°ùdG ¤EG kÉMÉÑ°U 9 áYÉ°ùdG øe äÉHÉLE’G ΩÓà°SG -                             `g1430 ∫Gƒ°T 29 äÉHÉLE’G ΩÓà°SE’ óYƒe ôNBG -

 ≥HÉ°ùàŸG äÉfÉ«H
: º``````°SE’G

: ∞JÉ¡dG

: ÊóŸG ºbôdG

: ¿Gƒ```````````````````````æ©dG

á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh

á`«`fÉãdG á`«`aÉ≤ãdG á``≤HÉ`°ùŸG

`g 1430 ¿É```°†eQ á``jô`°SC’G á`«ªæàdG IQGOE’


