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»زين« تنّظم مسابقة ألفضل
 األعمال الفنية في مجمع 360 اليوم 

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
ع����ن إقام����ة مس����ابقة خاصة 
للتصوي����ر الفوتوغرافي رغبة 
منها في كشف جمال وخفايا هذا 
الفن اجلميل الذي بات يؤثر في 

املجاالت املختلفة من احلياة.
الش����ركة في بيان  وذكرت 
صحافي أن هذه املسابقة التي 
اليوم في مجمع 360  س����تقام 
النائبة د.روال دشتي  بحضور 
الساعة 7:30 مساء، هي فرصة 
إلبراز وتشجيع املواهب واإلبداع 

الفني.
العالق����ات  مدي����ر  وق����ال 
واالتصاالت في الش����ركة وليد 
اخلشتي: »جاء تنظيم »زين« 
لهذه املسابقة ملعرفتها بأهمية 
هذا الفن اجلميل الذي يعتمد فقط 
على مالمح الصورة، وهو في حد 
ذاته يعكس حوارا من نوع خاص 
يحاول فيه املص����ور أن يقوم 
بتوصيل رسالة وعلى املشاهد 

قراءتها في خياله الواسع«.
وأوض����ح أن جميع األعمال 
الفنية املش����اركة في املسابقة 
سيتم عرضها أمام اجلمهور في 
مجمع 360 ابتداء من مساء اليوم 
وحتى 26 اجلاري، مبينا أن هذه 
األعمال ستحمل معها العديد من 

األيقونات الفنية اجلميلة.
وأضاف: »إن رعاية »زين« 
الفنية جاءت في  لهذه األعمال 
إطار حرصها على دعم ومساندة 
األعمال اإلبداعية، خصوصا أن 
الشركة تؤمن بأن اإلبداع الفني 
يس����مو دائما بأس����لوب نظرة 

املجتمع لألشياء«.
وأكد أن الشركة لديها قناعة 
تامة بأن هذه األعمال الفنية ومبا 
حتمله معه من أفكار ورؤى هي 
صورة حقيقية للواقع، مشيرا 
إل����ى أن »زي����ن« كواح����دة من 
املؤسسات العريقة في االقتصاد 
الكويتي تهتم بهذا اجلانب جيدا، 
وهي في هذا اإلطار تقوم بدعم 
األنشطة اإلبداعية جلميع الفئات 

العمرية.

وب����ن أن »زي����ن« تقدم من 
جانبها الدع����م والعون لكل ما 
يقدم قيمة مضاف����ة للمجتمع 
الكويتي، موضح����ا أن »زين« 
اعتمدت لنفس����ها منوذجا مرنا 
لتعزيز مسؤوليتها االجتماعية، 
بل تعتبر النموذج الذي وضعته 
هو أساس تعزيز أواصر االتصال 
مع أفراد وفئات املجتمعات التي 
تستقبل خدماتها، خصوصا أنها 
بنت أس����س هذا النموذج على 
دعائ����م الش����راكة األصيلة مع 

الشرائح املختلفة للمجتمع.
وأفاد بأن الش����ركة وصلت 
إلى قناع����ة بأنها باتت جزءا ال 
يتجزأ من املجتمع، مشيرا إلى 
أن الشركة ستعمل على تعزيز 
هذه الروابط من خالل العمل على 
مجموعة جديدة من البرامج التي 
تخدم بصورة أوسع األنشطة.

اجلدير بالذكر أن شركة »زين« 
س����تقدم جوائز قيمة للفائزين 
واجلائزة األولى ستكون بقيمة 
عشرة آالف دوالر للمركز األول 
وخمسة آالف دوالر للمركز الثاني 
و2500 دوالر للمركز الثالث لكل 
فئة من الفئات الثالث للمسابقة 
»مايكرو والبورتية وتصوير 
األجه����زة اإللكتروني����ة«، وقد 
أسندت الش����ركة مهمة اختيار 
األعمال الفائزة إلى جلنة فنية 
التصوير  ف����ن  متخصصة في 

الفوتوغرافي.

وليد اخلشتي

25% خصماً خاصاً للصحافيين على بطاقات »ترست« 
منحت ادارة شركة ترس���ت للدعاية واالعالن 
خصما خاصا العضاء جمعية الصحافين الكويتين 
وعائالتهم على بطاقات ترست للخصومات والتي 
يتم تسويقها ب� 20 دينارا ومتنح العضاء اجلمعية 
ب� 15 دينارا مع وجود امتيازات كبيرة موجودة مع 

البطاقة من كوبونات وهدايا مجانية بقيمة 1300 
دينار باالضافة لكتيب يحتوي على 1000 منفذ بيع 
تهتم باحتياجات الفرد واالس���رة وتقدم عروضا 
خاصة م���ن 5% الى 60% وللحصول على بطاقات 

اخلصم االتصال على رقم 1830107.


