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الحمد: الكويت سبّاقة في تقديم يد العون لألشقاء في مصر
مكتب المشروعات الخيرية قدّم الدفعة الثانية من المساعدات والمعونات لمتضرري السيول في أسوان

)ناصر عبد السيد( د.رشيد احلمد يقدم مساعدات الحد املتضررين من السيول 

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه وفدا من األمانة العامة للجائزة

أسوان )مصر( ـ هناء السيد
ق���دم املكتب الكويتي للمش���روعات 
اخليرية في القاهرة أمس حملافظة اسوان 
الدفعة الثانية من املساعدات واملعونات 
ملتضرري الس���يول التي ضربت مدينة 
اسوان، وذلك حتت رعاية وحضور سفيرنا 

لدى القاهرة د.رشيد احلمد.
وقال احلمد عقب لقائه محافظ اسوان 
اللواء مصطفى السيد مبقر احملافظة ان 
هذه املبادرة تأتي تعبيرا عن مش���اعر 
الود واحملبة الراسخة بني شعبي البلدين 
للمس���اهمة ف���ي التخفيف م���ن معاناة 

املتضررين في هذا املصاب اجللل.
وأض���اف ان ح���رص الكوي���ت على 
استمرار تقدمي املساعدات ملصر يعكس 
عمق العالق���ات الثنائية في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وأخيه الرئيس حس���ني 
مبارك والت���ي كان لها األثر العميق في 

تنامي املشاعر الطيبة بني الشعبني.
وذكر ان الكويت دائما سباقة في تقدمي 
يد العون لالشقاء في مصر، مشيرا الى 
ال���دور الذي يقوم به املكت���ب الكويتي 

للمشروعات اخليرية في هذا الصدد.
م���ن جانبه، أش���اد محافظ أس���وان 
بالعالق���ات الثنائية ووصفها باملتميزة 
في مختلف املجاالت، مؤكدا عمق العالقات 

التي تربط بني الشعبني الشقيقني.
وأعرب عن شكره إلسهامات الكويت 
االنس���انية واملس���اعدات الت���ي قدمتها 
ملتض���رري الس���يول، مؤك���دا أن هذه 
اللفتة ليس���ت بجديدة على االشقاء في 

الكويت.
من جهته، أشاد مدير املكتب الكويتي 

للمشروعات اخليرية اسماعيل الكندري 
بالتع���اون املتمي���ز من قبل مس���ؤولي 
محافظة أسوان في تسهيل اجراءات تسلم 
املساعدات متهيدا لتوصيلها ملستحقيها 
من املتضررين من خالل أجهزتها املعنية 

املختصة.
وقال الكندري في تصريح ان اشراف 
املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية على 
وصول املس���اعدات للمتضررين والذي 
جاء بتبرع من بي���ت التمويل الكويتي 
يعد استمرارا ألنشطته اخليرية املختلفة 

التي ينفذها في مصر.
وأضاف أن عم���ق العالقات الثنائية 
قدمي، حيث يجمع البلدين الهدف الواحد 
واملصلحة املشتركة والتعاون املثمر في 

شتى املجاالت.
وأوضح ان الدفعة الثانية من املساعدات 

والتي مت تسليمها حملافظة اسوان تتضمن 
1600 جهاز كهرباء منزلي، مبينا ان املكتب 
قام بتسليم الدفعة االولى من املساعدات 
التي تتضمن مواد غذائية جافة في مارس 

املاضي.
وكش���ف الكندري انه سيتم تسليم 
الدفعة الثانية من املساعدات ملتضرري 
السيول بشمال سيناء )العريش( خالل 
االسبوع املقبل، حيث قام املكتب بتسليم 
الدفعة االولى التي تتضمن مواد غذائية 

في ابريل املاضي.
يذكر أن الس���يول كانت ضربت في 20 
يناير املاضي مدنا عديدة مبصر منها سيناء 
واسوان وشرم الشيخ في أعنف موجة سيول 
لم تش���هدها البالد منذ عام 1994 أدت الى 
مصرع العديد من األشخاص وتدمير عشرات 

املنازل وإغالق الطرق الرئيسية.

المبارك: جائزة »مبارك الحمد للتميز« الصحافي 
تخلق روح التنافس بين الصحافيين لالرتقاء بهم

أعلنت األمانة العامة جلائزة الشيخ مبارك احلمد 
الصباح للتميز الصحافي ان اللجنة العليا للمسابقة 
اتخذت قرارات تطويرية وتنظيمية ستدخل انشطة 
الدورة الثالثة التي سيعلن عن انطالقها خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وأوضح أمني عام اجلائزة ورئيس اللجنة العليا 
أمين العلي في تصريح صحافي امس ان تلك القرارات 
اتخ����ذت عقب لقاء اللجنة العلي����ا مع النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املب����ارك الذي أبدى دعمه الالمحدود وموافقته على 
كل ما من ش����أنه تطوير اجلائزة والنهوض بها إلى 

أعلى املستويات لتحقيق أهدافها املرجوة.
واضاف العلي الذي يشغل منصب رئيس نقابة 
العاملني بوكالة األنباء الكويتية )كونا( انه مت اطالع 
الشيخ جابر املبارك خالل اللقاء على انشطة الدورة 
الثانية للجائزة التي شهدت جناحا كبيرا كما مت اطالعه 
على اقتراحات اللجن����ة العليا للجائزة وخصوصا 

اخلطة التطويرية للدورة الثالثة.
وأشار الى أن النائب األول أشاد باجلهود املبذولة 
في الدورة الس����ابقة للجائزة واكد اهتمامه ودعمه 
للدورات املقبلة حت����ى حتقق اجلائزة أهدافها التي 

تكمن في التشجيع على التميز الصحافي في الكويت 
وخلق روح التنافس بني الصحافيني لالرتقاء بهم إلى 

مصاف أرقى مستويات االعالم العربي والعاملي.
وذكر أن الشيخ جابر املبارك وافق على اقتراحات 
اخلطة التطويرية للدورة الثالثة التي مت رفع قيمة 
جوائز أقسامها األربعة التي يتضمن كل قسم منها 
ثالثة مراكز. وبني أن النائب األول شدد على استقطاب 
الصحافي����ني الكويتيني واالهتمام بهم والعمل على 
صقل مهاراتهم من خالل البرامج واخلطط الالزمة 
التي من شأنها النهوض بهم الى أعلى املستويات ملا 

فيه مصلحة وطنهم واالعالء من شأنه.
وأك����د العلي أن اجلائزة تس����ير كما هو مخطط 
لها »إذ آثرنا على أنفسنا في اللجنة العليا أن نقدم 
ف����ي كل دورة جديدا حتى نصل بعربة اجلائزة الى 
محطة املستوى اخلليجي أوال ثم الى العربي وهذا 

ما وضعناه في خطة املسابقة املستقبلية«.
وأوض����ح أن من ضمن أهداف املس����ابقة مكافأة 
الصحافيني املتميزين في أعمالهم الصحافية ودعمهم 
على االستمرار في التميز واالستفادة من خبراتهم 
مبا يصب في النهاية في مصلحة الصحافة الكويتية 

أوال ثم العربية.

تنطلق خالل األيام القليلة المقبلة

أنهت جلنة الشكاوى باجلمعية 
الكويتية حلقوق االنسان أول من 
ام���س زيارتها للس���جن املركزي 
لالطالع على االوضاع االنس���انية 
للسجناء وتفقد مرافق السجن وفقا 
لقانون تنظيم السجون. وصرحت 
رئيسة جلنة الشكاوى فوزية الشطي 
بأن الزيارة كانت تهدف الى االطالع 
على االحوال االنسانية التي يعيشها 
السجناء في السجن املركزي، وذلك 
من حرص اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنسان على االطالع املستمر على 
مرافق الدولة والتي تشمل املؤسسات 
االصالحية واملخافر وسجن اإلبعاد 
ودور االحداث لالطالع على االحوال 
االنسانية التي يعيشونها ولرصد 
أي انتهاك يذكر حلقوق االنس���ان. 
وأشارت الشطي الى ان اللجنة ستعد 
تقريرها حول الزيارة حني االطالع 
على االستبيانات التي أعدتها اللجنة 

وقامت بتوزيعها على السجناء.

لجنة شكاوى حقوق اإلنسان 
زارت السجن المركزي

جانب من املساعدات


