
االحد 6 فبراير 2011   21محليات

ضاري الوزان سارة أكبر

علي البغلي

»كويت إنرجي« يرعى الملتقى السنوي لـ  »كويتي وأفتخر 2011« مارس المقبل
وقعت شركة كويت انرجي عقد رعاية امللتقى السنوي 
الرابع »كويتي وأفتخر« والذي سيقام في مارس املقبل على 
معرض الكويت الدولي صالة رقم 8 برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء. وفي هذا السياق أكدت نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة كويت انرجي م. سارة 
أكبر أن الشركة حترص على املساهمة الفعالة وااليجابية 
في تنمية املجتمعات احمللية التي تتواجد بها الشركات 
خللق روابط ووشائج قوية بني الشركات وهذه التجمعات، 

وأضافت أكبر أن من أهم املبادرات االجتماعية التي نقوم 
بها هي االستثمار في الشباب وتشجيعهم على االرتقاء 
في إمكانياتهم، وفي الكويت نقوم بذلك من خالل توفير 
الفرص املهنية والتعليمية واملادية للشباب الكويتي كي 
تتيح لهم الفرصة للتعبير عن إمكانياتهم املهنية وإبراز 
طاقتهم مبا يعود بالفائدة على الكويت ويساهم فعليا 
في تطوير شتى املجاالت فيها. ومن املبادرات التي نقوم 
بها مسابقة معرض الكويت العلمي السنوي الذي قمنا 

بتأسيسه مع شركة أكسون موبيل عام 2008 لتشجيع 
الطالب على االبتكار وتطوير مشاريع في عدة مجاالت 
والتمي���ز عامليا. ونحن اليوم نفتخ���ر برعايتنا مللتقى 
»كويتي وأفتخر« وتأتي رعايتنا ضمن توجه الش���ركة 
لدعم التطور املهني للشباب الكويتي. باملقابل أكد رئيس 
اللجنة املنظمة مللتقى »كويتي وافتخر« ضاري الوزان 
أن دعم الش���ركات الكويتية للمشاريع الشباب يعد هو 
املقياس احلقيقي لدعم الشباب الكويتي بشكل عام من 

خالل رعاية ملتقى »كويتي وأفتخر« والذي يعد حاضنا 
لالجن���ازات الكويتية الطموحة، وأضاف الوزان أن ثقة 
الشركات بعطاء هذا املشروع الوطني من خالل رعايتهم 
ألبنائهم الش���باب ليست إال حتديا جديدا لنا لنثبت أن 
الشباب الكويتي قادر على بذل العطاء واجلهد من أجل 
كويتنا احلبيبة. وفي نهاية حديثه شكر الوزان شركة 
كوي���ت انرجي على هذا الدعم الكبي���ر، متمنيا على أن 

يستمر خالل السنوات القادمة.

مركز شباب الجهراء 
نظم مهرجانًا

عائليًا لمنتسبيه

»حقوق اإلنسان«: يجب 
محاكمة المتورطين في 

االعتداء على المتظاهرين

ضمن اخلط���ة اإلمنائية 
لبرنامج عمل احلكومة لعام 
2011/2010 لدع���م برنام���ج 
تعزيز املش���اركة املجتمعية 
للش���باب الكويتي بتحويل 
مراك���ز الش���باب الى خدمة 
جميع أفراد األسرة مبختلف 
فئاته���م العمرية، أقام مركز 
شباب اجلهراء التابع للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
حف���ال ترفيهيا ومس���ابقات 
ثقافية واجتماعية متنوعة 
من مواضيع عامة ملنتسبي 
املرك���ز وعائالته���م إلضفاء 
البهجة والسرور في نفوس 
الصغار والكبار وخلق روح 
الفعالة والتواصل  املشاركة 
الدائ���م واكتس���اب املعرفة 
واملعلومات العامة ملنتسبي 

املركز وأسرهم.
وتأتي هذه األنش���طة في 
املرك���ز على  إطار ح���رص 
استمرار التواصل والترابط 
املرك���ز وأولياء  بني أعضاء 
األم���ور مبختلف فئاتهم من 
خالل إقامة األنشطة الثقافية 

واالجتماعية والترفيهية.
وفي اخلت���ام قام رئيس 
العازم���ي  املرك���ز مش���عل 
بتوزيع الهدايا واجلوائز على 

الفائزين.

اصدرت اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنسان بيانا بشأن 
احداث العنف في مصر قالت 
فيه: تابعت اجلمعية االحداث 
املؤسفة في مصر بعد ان قام 
عدد من االشخاص باالعتداء 
على املتظاهرين املس���املني 
واملتواجدين في ميدان التحرير 
بوسط القاهرة، واتسمت تلك 
االعتداءات بالوحشية حيث 
استخدمت اس���لحة بيضاء 
وحجارة وقنابل مولوتوف 
وكذلك الرصاص احلي الذي 
اطلقه قناصة من س���طوح 
املباني املجاورة او من أعالي 

اجلسور.
وقد اوضح عدد من املراقبني 
ان هذه االعمال غير املسؤولة 
ارتكب���ت من قب���ل عناصر 
محسوبة على النظام احلاكم 
في مصر، واكد ذلك العديد من 
االعالميني احملايدين االجانب 
والذين عان���وا من اعتداءات 
هذه العناصر، وال شك ان هذه 
االعمال، التي ال تتس���ق مع 
حقوق املتظاهرين بالتواجد 
الس���لمي في امليادين العامة 
والتعبير عن احتجاجاتهم، 
تؤكد مدى استخفاف اجلهات 
التي تقف وراء اعمال البلطجة 
واحتقارها حلقوق املواطنني 
املصريني في اجناز تغيرات 
في النظام السياسي من خالل 

االساليب السلمية.
وتؤكد اجلمعية ضرورة 
تضافر كل الهيئات واملنظمات 
العاملة  العربية والدولي���ة 
في مجاالت حقوق االنسان 
التي عليها رفع األمر الى كل 
املعنيني في مصر وفي األمم 
املتحدة ولدى كل املسؤولني 
في ال���دول احلليف���ة ملصر 
لوقف هذه االعمال املشينة 
وااللتفات الى مطالب احملتجني 
من املصريني وتلبيتها واجناز 
التغيير السياسي من خالل 
آليات دميوقراطية سلمية، 
وكذلك العمل على محاكمة كل 
املتورطني في اعمال االعتداءات 
عل���ى املتظاهري���ن س���واء 
بشكل مباشر او بالتحريض 

عليها.


