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»المشروعات السياحية« تنظم 
مهرجان الربيع في شاطئ العقيلة غدًا

يتضمن فقرات لألطفال ومسابقات

براك آل هيد

مبصاحبة فرقة جواهر الشرقية.
وأك����د آل هي����د اهمي����ة الدور 
االجتماع����ي الذي تبرزه ش����ركة 
املش����روعات السياحية من خالل 
الترفيهية والترويحية  خدماتها 
في جميع املناس����بات وان شاطئ 
العقيل����ة يعتبر ملتقى العائالت، 
التواصل مع  الى اهمية  مش����يرا 
املواطنني واملقيمني من محبي مرافق 
الشركة واملترددين عليها على مدار 
العام والذي يعد من أهم األهداف 
الذي توليه االدارة العليا بالشركة 

جل اهتمامها.

تنظم ش����ركة املش����روعات 
الس����ياحية مهرجان الربيع في 
ش����اطئ العقيلة غ����دا اجلمعة 
وذلك ضمن سلس����لة االحتفال 
بالربيع الت����ي تقام في مرافقها 
للتفاع����ل والتواص����ل مع رواد 
مرافق الشركة في هذه املناسبة 
والت����ي تعبر عن مدى االهتمام 
به����م، م����ن جانبه أعل����ن براك 
عبداهلل آل هيد مشرف شاطئ 
العقيلة عن استعدادات الشاطئ 
لالحتفال بالربيع من خالل ذلك 
املهرجان والذي ستبدأ أنشطته 
من الساعة الرابعة عصرا، حيث 
يتضمن املهرجان فقرات خاصة 
باألطفال ومسابقات و»دي جي« 
مبصاحبة الشخصيات الكارتونية 
احملببة لديهم وفقرة الس����احر 
وسيعقب فقرات األطفال بعض 
النوبية  االستعراضات للفنون 
والصعيدي����ة واالس����كندرانية 
والزفة املصرية، هذا وس����يبدأ 
الذي  الش����رقي  الغنائي  احلفل 
يش����ارك فيه نخبة مميزة من 
املطربني املعتمدين بالشركة منهم 
املطربة سماح واملطرب ناصر 
السيالوي واملطربة سونيا وذلك 

الرومي: جهود حكومية لتعيين محامين للحديث مع السلطات األميركية حول اإلفراج 
عن معتقلينا في غوانتانامو.. ولننتظر نتائج زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن

بيان عاكوم
اكد مدير ادارة آسيا ومدير ادارة 
الس����فير محمد  افريقيا بالوكالة 
املجرن الرومي ان الكويت مهتمة 
بعودة املعتقلني من السجن االميركي 
في جزيرة كوب����ا »غوانتانامو« 
مشيرا الى ان هناك جهودا تبذلها 
احلكومة لتعيني محامني للحديث 

مع السلطات االميركية.
وقال الرومي ردا على س����ؤال 
بهذا اخلصوص خالل مش����اركته 

باالحتف����ال الذي اقامته س����فارة 
العيد  افريقيا مبناس����بة  جنوب 
انه خالل  الوطني )عيد احلرية( 
زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى الواليات املتحدة ستتم إثارة 
ه����ذا املوضوع متمني����ا ان يكون 
هن����اك تقدم جيد بالنس����بة لهذه 
القضية االنس����انية الفتا الى انه 
اذا كان هناك اي ش����خص مخالف 
للقانون فسيعاقب بعد ان تتاح له 

الفرصة للدفاع عن نفسه.
الزيارة  وعن املتوقع من هذه 
ق����ال »لننتظر نتائج زيارة وزير 
اخلارجية وان شاء اهلل تسمعون 

اخبارا طيبة«.
وهنأ الروم����ي جنوب افريقيا 
السفير  الوطني وش����كر  بعيدها 
اجلنوب افريقي اشرف سليمان على 

دعوته حلضور احلفل متحدثا عن 
العالقة بني الكويت وجنوب افريقيا 
مشيرا الى انها عالقة قدمية حيث 
س����بق ان قامت الكويت مبساندة 
شعب جنوب افريقيا عندما كانت 
سياسة التفرقة العنصرية في تلك 
الدولة االفريقية وساندتها لتتخلص 
من هذه السياسة العنصرية، كما ان 

جنوب افريقيا ساندت الكويت اثناء 
الغزو العراقي في احملافل الدولية 

واالمم املتحدة ومؤسساتها.
ومن جهته شكر سفير جنوب 
افريقيا لدى البالد اشرف سليمان 
املجتمع الدولي على الدور الذي قام 
به في عزل النظام العنصري في 
جنوب افريقيا وعلى دعمه الثابت 

لنضال شعب جنوب افريقيا من 
اجل احلرية.

واضاف سليمان: يصادف هذا 
العام ايضا الذكرى السنوية ال� 20 
إلطالق س����راح الرئيس نيلسون 
مانديال من الس����جن وقد تغيرت 
بالدنا جزريا منذ اطالق سراحه. 
الفتا الى ان مانديال وحد هذا البلد 

من اجل بناء دميوقراطية مزدهرة 
غير قائمة على النوع البشري او 

العنصرية.
وقال لقد عانى رئيس جمهورية 
جن����وب افريقيا جاكوب زوما في 
خطابه الى االمة ان جندد التزامنا 
ببناء مس����تقبل افض����ل جلميع 
الس����ود  افريقيا  مواطني جنوب 

منهم والبيض.
وكان سليمان قد اشار في كلمته 
الى بطولة كأس العالم لكرة القدم 

لعام 2010 التي تستضيفها جنوب 
افريقيا الى ان األمل يحدونا بان 
استضافة هذا احلدث سوف تغير 
مرة والى االبد التهميش التاريخي 
ألفريقيا وتضع افريقيا في موضع 
القارة التي تتميز باحليوية وان هذا 

القرن هو حقا القرن االفريقي.
وكان االحتفال تضمن معرضا 
للصور الفوتوغرافية عن بطولة 
كأس القارات التي جرت في جنوب 

افريقيا العام املاضي.

خالل احتفال سفارة جنوب أفريقيا بعيد الحرية

السفير محمد املجرن الرومي وأشرف سليمان خالل جولته في معرض صور بطولة كأس القارات الشيخ أحمد العبداهلل والسفيرة األميركية ديبورا جونز وبعض احلضور الشيخ علي اجلابر ومحمد املجرن الرومي والسفير أشرف سليمان يقطعون كعكة االحتفال

السنين: »الثقافة اإلسالمية« تروّج لمشروعها »روافد« 
التقى وزير األوقاف والمفتي

بدر السنني مكرما فضيلة املفتي د.علي جمعة

ليلى الشافعي
اكد مدير ادارة الثقافة االس����المية بوزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����المية بدر السنني 
حرص االدارة عل����ى تدارك ابعاد الش����راكة 
الثقافية والفكرية مع مختلف اجلهات داخليا 
وخارجيا، وبحرفية واتقان، وغايتها صناعة 
املناخ الثقافي االسالمي املتوائم واستراتيجية 
االبتكار والتطوير داخل الوزارة، س����عيا الى 
تالقي االفكار واملساهمة قدر املستطاع في رواج 
فكري وثقافي يبرز الرسالة املعتدلة والطرح 
الوسطي للوزارة. جاء ذلك عقب اعالن السنني 
عن مشاركة االدارة بوفد ادارات القطاع الثقافي 
الذي قام بزيارة رس����مية للعاصمة املصرية 
الوكيل املساعد للشؤون  القاهرة، برئاس����ة 
الثقافية في ال����وزارة ابراهيم الصالح ومثل 
اإلدارة فيه كل من املدير بدر السنني ورئيس 

قسم الوعظ واإلرشاد محمد الدرباس.
وتابع ان االدارة راعت في زيارة عدة محاور 

كان على رأسها الترويج اجليد ملشروعها الفكري 
والثقافي واحلضاري »رواف����د« لإلصدارات 
الفكرية والثقافية واألدبية ومحاولة استقطاب 
النخب املميزة من األقالم املبدعة، حيث استطاع 
الوفد خالل جوالته املتعددة ش����رح رس����الة 
املشروع وتبسيط غاياته مع جميع الشخصيات 

التي شملتها الزيارة.
وأشار السنني الى ان وفد القطاع قام بعدة 
جوالت زار خالله����ا وزارة األوقاف املصرية 
والتقى وزير األوقاف د.حمدي زقزوق، باالضافة 
لزيارة دار االفت����اء املصرية، والتقى فضيلة 
مفت����ي الديار املصرية د.علي جمعة، ومجمع 
البحوث االسالمية في األزهر، واملجلس األعلى 

للشؤون االسالمية، ومكتبة األزهر.
وأضاف الس����نني ان وفد القطاع قام كذلك 
بزيارة لسفارتنا في جمهورية مصر العربية 
الش����قيقة وكان في اس����تقبال الوفد السفير 

د.رشيد احلمد.

الفيلكاوي: معرض الكتاب اإلسالمي الـ 35 
استقبل 16 ألف زائر خالل 7 أيام

ليلى الشافعي
اك���د مدير مع���رض الكتاب 
الفيلكاوي  االسالمي عبداملنعم 
ال�  الكتاب االسالمي  ان معرض 
35 والذي تنظمه جمعية االصالح 
االجتماعي ويختتم السبت املقبل 
متكن من استقبال 16 الف زائر من 
مختلف فئات املجتمع الكويتي، 
باالضافة الى طلبة 200 مدرسة 
من مراحل متعددة خالل االيام 
السبعة االولى من عمر املعرض. 
وقال الفيل���كاوي، في تصريح 
املع���رض  ادارة  ان  صحاف���ي، 
ارتأت اختيار شعار اسرة تقرأ 

ملعرض الكتاب االسالمي اخلامس والثالثني وذلك 
بهدف اس���تقطاب جميع افراد االسرة حلثهم على 

القراءة واالستفادة من  متابعة 
محتويات املكتبات ودور النشر 
املش���اركة باملعرض والتي بلغ 
عددها هذا العام تسعا وتسعني 
مكتبة ودار نشر، سواء كانت من 

داخل الكويت او خارجها.
ولفت الى ان معرض الكتاب 
االسالمي ش���مل هذا العام 140 
جناحا في ارض املعارض وذلك 
املكتبات  اعداد  بهدف استيعاب 
ودور النش���ر املش���اركة بآالف 
املطبوعات والكتب واالصدارات 
املرئية واملقروءة واملسموعة التي 
اتت من دول عدة بدءا من الكويت 
وامت���دادا الى اململكة العربية الس���عودية ومصر 

ولبنان وسورية وايران والبحرين.

جمعية اإلصالح االجتماعي تختتم أنشطته السبت المقبل

عبداملنعم الفيلكاوي

سـليمان: شـكرًا للمجتمع الدولي الذي عزل النظام العنصري ودعمنا للوصول للحرية

 الذكير لسد الفراغ القانوني
بشأن مالبس البحر الفاضحة

طالبت مبرة حماية االسرة اعضاء مجلس االمة بضرورة االسراع 
باصدار نص قانوني يس���د الفراغ القانوني الذي يعالج موضوع 
ارتداء بعض النساء والرجال ملالبس فاضحة على شواطئ البحر 
واجلزر وحمامات الس���باحة في الفنادق والنوادي. وقال رئيس 
مجلس ادارة املبرة عادل الذكير ان اجلنس البشري تطور منذ ان 
خلقه اهلل من خالل املرور بعدة مراحل وأصبح كل ش���عب يفاخر 

مبالبسه أمام العالم اعتزازا بها.


