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)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد واللواء عادل لبيب فرقة حمد بن حسني حتيي أمسية ضمن مهرجان اإلسكندرية للسياحة 

)قاسم باشا( د.روال دشتي وخالد العمر يتوسطان الفائزين مبسابقة زين للتصوير الفوتوغرافي 

د.روال دشتي خالل جولة في املعرض مجموعة من الصور املشاركة في مسابقة »زين«

لقطة جماعية للفائزين مبسابقة القرآن الكرمي السادسة

روال: »زين« شركة كويتية رائدة وإسهاماتها في خدمة المجتمع محل تقدير واعتزاز
العمر: نتعهد بأن تبقى »زين« من كبريات الشركات الوطنية الداعمة لألنشطة االجتماعية

محمد هالل الخالدي
كرمت شركة زين لالتصاالت الفائزين مبسابقة 
»زين« للتصوير الفوتوغرافي بحضور النائبة د.روال 
دشتي والرئيس التنفيذي لزين الكويت خالد العمر 
مساء امس االول في حفل جميل أقيم في مجمع 360 

وبحضور عدد كبير من اجلمهور.
وقد بلغ عدد الصور املش����اركة في املسابقة اكثر 
م����ن 2000 صورة مت اختيار 60 صورة فوتوغرافية 
منها من خالل جلنة متخصصة، واملسابقة تتكون من 
ثالث فئات خصص للفائزين الثالثة في كل فئة جوائز 
مالية قيمة تبلغ 10 آالف دوالر للفائز باملركز االول، 
5 آالف دوالر للمرك����ز الثاني، و2500 دوالر للمركز 
الثالث. هذا وأشادت النائبة د.روال دشتي باملسابقة 
وإبداعات الشباب الكويتي في مجال التصوير، وأثنت 
على جهود ش����ركة زين لالتصاالت في دعم مواهب 
الش����باب وقالت في كلمة للجمهور بعد جتولها على 
معرض الصور مبرافقة خالد العمر ان ش����ركة زين 
لالتصاالت عودتنا دائما على كل ما هو جميل، وهو 
أمر ليس غريبا على هذه الشركة الكويتية الرائدة في 
عالم االتصاالت، فشعارها »زين عالم جميل« يعبر 
بصدق عن واقعها وسعيها لدعم املجتمع واملساهمة في 

املشاريع االجتماعية الهادفة. وأبدت د.دشتي اعجابها 
الشديد مبشاركة شباب الكويت مبثل هذه االنشطة 

وقالت انها سعيدة جدا ملشاهدتها هذه االبداعات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت 
خالد العمر في البداية أود أن أوجه التحية للحضور 
وضيفتنا النائبة د.روال دشتي واملشاركني بأعمالهم 
الفنية من خالل مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي 
نظمتها زين الكويت، وايضا للقائمني على تنظيم هذه 
املسابقة على ما بذلوه من جهد حتى يدعموا هذا املجال 
والقائمني عليه. كما أود أن أنقل لكم سعادة شركة زين 
بتنظيمها لهذه املسابقة واتاحة الفرصة إلبراز وتشجيع 
املواهب واالبداع الفني. وتابع أود أن أش����ير الى ان 
شركة زين هي من كبريات املؤسسات االقتصادية في 
الدولة، ستبقى دائما في طليعة املؤسسات والشركات 
الوطنية الداعمة للنشاطات االجتماعية والتي متثل 
جزءا رئيس����يا من برامج الشركة، وال شك ان رعاية 
هذه الب����ادرة تأتي ضمن هذا االطار. وفي اخلتام، ال 
يسعني اال ان أعرب عن سعادة الشركة بتقدمي الدعم 
املستمر ملختلف املجاالت واالنشطة االجتماعية، وكلنا 
ثقة ان زين من خالل هذه املسابقة تقدم قيمة مضافة 

للفن واملجتمع.

خالل حضورهما حفل توزيع جوائز مسابقة »زين« للتصوير الفوتوغرافي

الحمد: الكويت تولي أهمية كبيرة للثقافة والفن واألدب

نادي ضباط الجيش كّرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم السادسة

ضمن أنشطة نادي ضباط اجليش في 
تنظيم العديد من املس���ابقات واحلفالت 
واألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية 
ألعضائه ورواده طوال العام، أقيم حفل 
تكرمي الفائزين مبس���ابقة القرآن الكرمي 
السادسة ألبناء أعضاء نادي ضباط اجليش 
التابع ملديرية التوجيه املعنوي والعالقات 

العامة، والتي حرصت إدارة النادي على 
اختيار هذه املسابقة في رسالتها السامية 
لتشجيع أبناء األعضاء باختالف أعمارهم 
في تالوة وحفظ القرآن الكرمي. حيث جرت 
التصفيات للمسابقة مبشاركة عدد كبير من 
األبناء ذكورا وإناثا بالتعاون والتنسيق 
مع إدارة ش���ؤون القرآن الكرمي التابعة 

لوزارة األوقاف.
وأعرب مدير التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة باجليش العقيد عدنان اخلشتي عن 
سعادته وفخره واعتزازه بالفائزين في 
مسابقة القرآن الكرمي التي جاءت في جو 
تنافسي مشجع على حفظ القرآن الكرمي 
وترسيخ القيم اإلس���المية لدى أبنائنا، 

مش���يدا بدعم وتوجيهات رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
في إقامة مثل هذه املسابقات التي تعود 
بالنف���ع وتنمية ال���وازع الديني والقيم 
األخالقية النبيلة لدى املش���اركني. وفي 
اخلتام مت توزيع اجلوائز على الفائزين 

واملتفوقني في املسابقة.

القاهرة - هناء السيد
استأنف مهرجان »االسكندرية 
للسياحة العربية« انشطته الليلة 
قبل املاضية بأمس����ية ش����عرية 
للشاعر محمد صرخوه وحفل فني 
احيته فرقة حمد بن حسني للفنون 
الشعبية وذلك ضمن االنشطة التي 
تقيمها مدينة االسكندرية الختيارها 
العربية للعام  عاصمة للسياحة 

احلالي.
وقدم الشاعر الكويتي صرخوه 
11 قصي����دة ش����عرية اختلف����ت 
مواضيعها ما بني الغزل والتصوف 
واالنسان والتصوف، في حني قدمت 
فرقة بن حس����ني خمس لوحات 
فني����ة تناولت الفن����ون البحرية 

واالصوات واخلماري والعاشوري 
والقادري.

وقال س����فيرنا ل����دى القاهرة 
املناس����بة  د.رش����يد احلمد بهذه 
ان الكوي����ت تول����ي اهمية كبيرة 
للثقافة والفن واالدب اضافة الى 

السياحة.
واضاف ان الكويت دائما تبادر 
الثقافية  إلقامة مختلف االنشطة 
العالقة  والفنية واملؤمترات ذات 
فضال عن حرصها على املشاركة في 

اي انشطة ثقافية فنية عربية.
واوضح ان مش����اركة الكويت 
في احتفال اختيار االس����كندرية 
العربية تهدف  عاصمة للسياحة 
التعريف بالثقاف����ة والبيئة  الى 

الكويتي����ة، مبينا ان الكويت تعد 
اولى الدول العربية التي شاركت في 
أنشطة اختيار االسكندرية عاصمة 

للسياحة العربية لهذا العام.
وذكر د.احلمد ان هذا املهرجان 
اس����تطاع ان يتحول الى جس����ر 
ثقافي فني يجمع الثقافة الكويتية 
بالثقاف����ة املصرية ويعطي دفعة 
جديدة للعالقات الكويتية � املصرية 
وخاصة العالقات الثقافية والفنية 

نحو مزيد من االزدهار والتقدم.
وقال ان العالقات بني البلدين 
تقوم على احملبة والود املتبادل من 
منطلق االخوة والعروبة، مؤكدا 
حرص البلدين على مواصلة العمل 
من اجل تعزيز ودعم التعاون فيما 

بينهما تأكيدا منهما للرغبة الصادقة 
في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي 
في جميع املجاالت السيما في املجال 

الثقافي.
م����ن جانب����ه، اش����اد محافظ 
االس����كندرية اللواء ع����ادل لبيب 
مبا تضمنه مهرجان »االسكندرية 
للس����ياحة العربية« الذي تنظمه 
وزارة االعالم الكويتية بالتعاون 
مع محافظة االسكندرية من انشطة 
ثقافية وفنية كويتية اضافة الى 
الكتب واملطبوعات التي تعبر عن 
تاريخ الكويت وحضارتها. ودعا 
لبيب في تصريح مماثل ل� »كونا« 
على هام����ش املهرجان الذي يقام 
في مركز االسكندرية لالبداع، الى 

االستمرار في مثل هذه االسابيع 
الثقافية والفنية واالنشطة الكويتية 
املتميزة في مدينة االس����كندرية، 
معتبرا ان هذه األنشطة الكويتية 
تأتي ضمن سلسلة من االنشطة 
الثقافي����ة والفنية الت����ي اقامتها 
الكويت في االسكندرية في السنوات 
املاضية. كما اشاد لبيب بأنشطة 
املهرجان التي تنوعت فيها االنشطة 
الكويتي����ة ومنها مع����رض للفن 
التشكيلي وآخر للحرف التقليدية 
اليدوية وامسية شعرية وحفالت 
التراثي والش����عبي اضافة  للفن 
الى مع����رض للكتب واملطبوعات 
الكويتية التي حظيت باقبال كبير 

من قبل اجلمهور املصري.

صرخوه وفرقة بن حسين أحييا أمسية ضمن مهرجان اإلسكندرية للسياحة العربية

الفائزون
فئة الماكرو

القرين����ي - 10 آالف  حس����ني 
دوالر

ناصر سمير الصليهم - 5 آالف 
دوالر

محمد السلطان - 2500 دوالر
فئة تصوير األجهزة

هاني املواش - 10 آالف دوالر
مي عبداحملسن - 5 آالف دوالر

عبدالعزيز الدويس����ان - 2500 
دوالر

فئة البورتريه
آلفن فرناند - 10 آالف دوالر

ص����ادق املوس����وي - 5 آالف 
دوالر

رامون ماربيال - 2500 دوالر

البدر: الكويت تدعم تعزيز العالقات 
مع دول الباسفيك والمحيط الهادي

� كونا: قال رئيس  أبوظبي 
وفد الكوي���ت الى اجتماع دول 
ج���زر الباس���فيك واجلامع���ة 
العربية املدير العام للصندوق 
الكويت���ي للتنمية االقتصادية 
العربية عبدالوه���اب البدر ان 
مش���اركة الكويت في االجتماع 
الذي اختتمت أعماله تأتي دعما 
للتوج���ه احلالي ف���ي تطوير 
العالقات العربية الباس���فيكية 

وتفعيلها.
البدر ل� »كونا« ان  واضاف 
مس���اندة الكويت لإلمارات في 
استضافة هذه القمة تؤكد سعيها 

الدائم ملس���اندة اي جهد تقوم ب���ه جامعة الدول 
العربية في إطار هذه التجمعات الهادفة.

وأوضح ان دول احمليط الهادي ودول الباسفيك 
وعددا من اجلزر االستوائية قد تكون بعيدة عنا 
واملعلوم���ات التي تصلنا قد تكون غير صحيحة 
»إال ان هذه احملاوالت في تعزيز العالقة معها عمل 

مبارك والكويت تدعم هذا التوجه«.
وأشار الى ان الصندوق الكويتي له عالقة سابقة 
وقدمية مع دول احمليط الهادي منذ السبعينيات 
وس���بق ان تعاون مع جزر السلمان وتوجو في 
مطلع التس���عينيات بناء على توجيهات القيادة 

الكويتية.
وقال ان القيادة السياسية في الكويت وجهت 
باالتصال بدول الباسفيك واحمليط الهادي حيث 
عمل الصندوق وأبدى استعداده للتواصل والنظر 
وتوسيع نشاطه في هذه املنطقة، مؤكدا ان احلضور 

الكويتي يدعم هذا التوجه احلالي.
وذكر ان الصندوق لديه العديد من املش���اريع 
في عدد من الدول األخرى حيث مت التوقيع أخيرا 
على مش���روع في الصني بقيمة 39 مليون دوالر، 

مش���يرا الى انه سيتم التوقيع 
ايضا على مشروع »طريق سمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد( 
في جيبوت���ي في األيام القليلة 

املقبلة.
وأوضح انه أجرى خالل القمة 
عدة مباحثات مع مسؤولي الدول 
الباسفيكية تناولت سبل تعزيز 
العالقات املش���تركة واملشاريع 

احلالية واملستقبلية.
وأش���ار الى ان االجتماعات 
لم تناقش عمل إنشاء صندوق 
مالي يدعم املشروعات في دول 
الباسفيك من قبل الدول العربية، 
موضحا ان القمة كانت عبارة عن اجتماع تنسيقي 
يعم���ل على زيادة التعاون ب���ني املنطقة العربية 

ومنطقة الباسفيك في جميع املجاالت.
وكانت الكويت شاركت في االجتماع الذي اختتم 
أعماله اليوم بعنوان »آف���اق التعاون بني العالم 
العربي وجزر الباسفيك« وبحثت الفرص السياسية 

واالقتصادية املتاحة لتطوير العمل املشترك.
وش���ارك في القمة 21 دول���ة عربية و14 دولة 
باس���يفيكية بحضور وزير اخلارجية االماراتي 
الش���يخ عبداهلل بن زايد واألمني العام للجامعة 
العربية عمرو موس���ى إضافة الى رئيس إحدى 
جزر الباسفيك و8 رؤساء وزارات ومجموعة من 

وزراء اخلارجية وسفراء هذه الدول.
ورافق البدر وفد يضم مدير ادارة الوطن العربي 
في وزارة اخلارجية السفير جاسم املباركي والقائم 
بأعمال السفارة الكويتية لدى االمارات املستشار 
عبدالناصر بوخضور واملدي���ر اإلقليمي ملنطقة 
آسيا والباسفيك بالصندوق وليد البحر والشيخ 
احمد علي الصباح من الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.

عبدالوهاب البدر

الفيلي: إنشاء مجلس وطني
لحقوق اإلنسان في الكويت أمر وارد

القاه���رة � أ.ش.أ: أكد عضو 
الهيئة اإلدارية للجمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان د.محمد الفيلي 
ان انشاء مجلس وطني حلقوق 
اإلنسان في الكويت على غرار 
املجلس القومي حلقوق اإلنسان 
أمر وارد. وقال ان هناك طلبات 
من اعضاء مجلس األمة إلنشاء 
هذا املجلس الذي جاء بتوصية 

من اجلمعية العامة.
واض���اف في تصريحات له 
على هام���ش املؤمتر االقليمي 
الرابع لتبادل اخلبرات في مجال 
العربية  التش���ريعات  تطوير 

وال���ذي نظمه املجلس القومي حلقوق اإلنس���ان 
واختتم اجتماعه امس االول، ان حقوق االنسان 
في الكويت عملية تشمل حقوق املواطن الكويتي 

وحقوق العامل االجنبي.
واشار الى ان املقيمني على أرض الكويت من 
العمالة الواف���دة تدخل ضمن املواثيق واملعايير 
الدولية حلقوق االنس���ان.وحتدث د.الفيلي عن 

قضية البدون، مؤكدا انها مشكلة 
حقيقي���ة والبد من العمل على 
حلها وانها موجودة على أجندة 
مؤسسات املجتمع املدني وهناك 
جهود تش���ريعية للتعامل مع 

هذه القضية.
اننا نتلقى ش���كاوى  وقال 
حول انتهاكات حقوق االنسان 
من العمالة الوافدة في الكويت 
واملجتمع املدني يساهم في حل 

هذه املشاكل.
كما حتدث عن أثر االتفاقيات 
الدولية عل���ى مضمون حقوق 
اإلنسان في التشريعات الكويتية، 
مؤكدا أهمية تنمية الصالت وتوثيق العالقات مع 
املنظمات الدولية والهيئات الشعبية والبرملانية 
الدولية وغيرها من اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان 

لتبادل املعلومات واخلبرات.
كما أكد أهمية ان تقوم اللجنة البرملانية للدفاع 
عن حقوق اإلنسان مبراجعة اثر التشريعات كعملية 

مستمرة ألهميتها.

د.محمد الفيلي


