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االثنني 21 مارس 2011

»اإلصالح« تنظم »أحداث العالممحليات
العربي وحقوق اإلنسان« غدًا الثالثاء
تقيم جمعية االصالح االجتماعي غداً الثالثاء ديوانيتها الشهرية بعنوان »احداث 
العالم العربي وحقوق االنسان« مبقر اجلمعية مبنطقة الروضة، يتحدث فيها 
استاذ الشريعة بجامعة الكويت رئيس جمعية مقومات حقوق االنسان د.عادل 
الدمخي حول حقوق االنسان في االسالم واحلريات والعدالة في الشريعة.

عميد السلك الديبلوماسي زار »األنباء«

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق لدى استقباله عميد السلك الديبلوماسي في الكويت سفير السنغال عبداألحد امباكي بحضور مدير التحرير 
)هاني الشمري( الزميل محمد احلسيني  

التحرير  اس���تقبل رئيس 
الزميل يوسف خالد المرزوق 
عميد السلك الديبلوماسي في 
الكويت الس���فير الس���نغالي 

عبداألح���د امباك���ي بحضور 
مستشار اإلدارة العامة الزميل 
يوس���ف عبد الرحمن ومدير 
التحرير الزميل محمد الحسيني. 

و ج���رى الحديث خالل اللقاء 
حول عالقات البلدين الصديقين 
وسبل تعزيزها ال سيما على 

الصعيد اإلعالمي.

العواش: قطاع اإلذاعة زاخر بالكفاءات 
انه سيكرس كل جهده وخبرته 
ووقته لخدمة الكويت وشعبها 

في اي موقع.
واختتم العواش تصريحه 
متوجه���ا بالش���كر للوكيل 
المس���اعد لإلعالن التجاري 
بوزارة اإلع���الم حاليا خالد 
العن���زي على م���ا بذله من 
جهود في الفت���رة التي كان 
فيها وكي���ال لإلذاعة، وكذلك 
الشكر موصول لجميع الوكالء 
الذين  السابقين  المساعدين 
تولوا شؤون اإلذاعة وكانت 
لهم بصمات آثارها باقية حتى 

هذه اللحظة.

الوج���ه الحضاري للكويت، 
الى موروثها وقيمها  اضافة 

التي نعتز بها.
وق���ال الع���واش في اول 
تصري���ح صحاف���ي له بعد 
تسلمه لمنصبه صباح امس 
العرفان  انه يتقدم بخالص 
للقيادة السياسية على ثقتها 
الغالية التي أولتها إياه، وكذلك 
يتقدم لل��وزير الشيخ أحمد 
الوزارة  العبداهلل، ووكي���ل 
الش���يخ فيصل المالك على 

الدعم الذي قدماه له.
واتمن���ى ان يك���ون عند 
الجميع، ومؤكدا  حسن ظن 

أكد وكيل الوزارة المساعد 
لشؤون اإلذاعة بوزارة اإلعالم 
الريادة  ان  الع���واش  محمد 
ه���ي العن���وان العري���ض، 
واالستراتيجية التي ستبنى 
عليها جميع البرامج واألعمال 
المحطات  ف���ي كل  الفني���ة 

اإلذاعية بالوزارة.
وأضاف العواش ان قطاع 
اإلذاع���ة زاخر بالكفاءات من 
أبناء وبنات اإلذاعة والذين 
نكن له���م كل تقدير ونعول 
ف���ي إيصال  عليه���م كثيرا 
صوت الكويت ألقصى رقعة 
جغرافية، ناقال للمستمعين 

محمد العواش


