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مؤمن: جيبوتي 
حلقة وصل مهمة 

ومنطقة إنقاذ 
حيوية ملعظم 

دول القرن 
األفريقي

بالدنا جزء من 
عمليتي عاصفة 

احلزم وإعادة 
األمل في اليمن 

الشقيق 

بونا: أصدرنا 1400 
تأشيرة سياحية 

العام املاضي

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئا 

)عادل سالمة( عالء الرومي ومحمد املباركي ونصر مرعي ومحمود الزبير خالل احلفل 

45 مصوراً من 
 مختلف دول 

 العالم شاركوا 
في املسابقة

مرعي: التصوير 
يعتمد على 

أساسيات وفنيات 
خاصة

»بيت العرب« كّرم الفائزين في املسابقة الدولية
الثامنة للتصوير الفوتوغرافي للجواد العربي

باهي ابوالعال

نظــم مركز اجلواد العربي 
»بيــت العــرب« حفــل تكرمي 
مســابقة  فــي  للمشــاركني 
بيــت العرب الدوليــة الثامنة 
للتصوير الفوتوغرافي للجواد 
العربــي حتت شــعار »اخليل 
العربيــة«، بحضــور رئيــس 
وأعضــاء مجلــس األمناء في 
مركز اجلــواد العربي وعضو 
جلنــة التحكيم د.نصر مرعي 
من جمهورية مصــر العربية 
وعضــو مجلس االمناء محمد 

املباركي. 
العام  ومتيــزت املســابقة 
احلالــي مبشــاركة واهتمــام 
كبيريــن مــن داخــل وخارج 
الكويــت حيــث بلــغ عــدد 
املصوريــن املشــاركني فــي 
املسابقة ٤5 مصورا فيما بلغ 
عدد االعمال املقدمة للمنافسة ما 
يقارب 93 صورة حيث شارك 
في املسابقة العديد من الدول 
الســعودية  العربية  كاململكة 
البحرين وجمهورية  ومملكة 
مصــر العربيــة واجلمهورية 
العراقية واجلمهورية املغربية، 
كما شارك في املسابقة بلجيكا 
واملانيــا. وخــال احلفل القى 
عضــو جلنــة التحكيــم فــي 
املسابقة نصر مرعي محاضرة 
أكــد فيهــا علــى ان التصوير 
هوايته منذ الصغر، الفتا الى 
انهــا تعتمــد على اساســيات 
وفنيــات كبيرة يحتــاج اليها 
املصور، وهي تسمى عناصر 
خاصة بتصوير اخليل وأبرزها 
التصويــر والنســب  زاويــة 

واملسافات واملستوى ومصادر 
توزيع االضاءة وفهم االشكال 
واخلطوط واملنحنيات والتوازن 
والتجانس وذلك الخراج الصور 

بطريقة محترفة.
واوضــح مرعــي ان بيــت 
العرب مثال يحتذى في جميع 
دول العالم حيث ان نشاطه في 
»دنيا اخليــل العربي« و»زاد 
اخليــل العربــي« املصريتــني 
احترافيتــه  مــدى  يعكــس 
وتقديره لتلك الهواية اجلميلة 
حيث ان النــدوات التعليمية 
املقدمة والندوات  واملسابقات 
واملؤمترات التي تقام بشــكل 
دوري تثــري من قيمة اخليل 
حيث انها تعرف اجلميع على 
مدى طبيعــة الهواية وكيفية 

تطويرها وحتسينها.
وفي ختام احلفل قام مجلس 
امناء بيت العرب برئاسة رئيس 
مجلــس االمناء عــاء الرومي 
الفائزيــن باملراكــز  بتكــرمي 

العشــرة االولى من املســابقة 
حيث حاز املركز االول املصور 
خالد املطيري من الكويت ومنح 
جائزة قدرها 3 االف دينار، فيما 
حلت في املركز الثاني املصورة 
االملانية جوانا جونتيز ومنحت 
جائزة قدرها الفي دينار، وفاز 
باملركز الثالث املصور عبداهلل 
احلتية من الكويت ونال جائزة 
قدرها 1500 دينــار، فيما حل 
املصور السعودي موسى املؤمن 
في املركز الرابع وحصل على 
جائزة قدرها 800 دينار، كما مت 
منح جوائز تشجيعية قدرها 
500 دينار لكل االعمال املميزة 
من املركز اخلامس الى العاشر 
للمصورين خالــد بوطيبان، 
واملصــور زيغــي ويلنــز من 
بلجيــكا، واملصــورة االملانية 
جوانا جوانتيز، املصور تركي 
الرشيدي، املصور سعد الهبيدة 
واملصــور حــوراء باهزاد من 

الكويت.

تكرمي املصورة حوراء باهزاد  تكرمي عضو جلنة التحكيم في املسابقة نصر مرعي

)محمد هاشم(  جمال الغامن والسفير اجليبوتي محمد مؤمن ود.عبداهلل املعتوق يقطعون كيكة االحتفال 

سفراء السودان واألردن واإلمارات يقدمون التهاني 

أسامة دياب

وزيــر  مســاعد  هنــأ 
اإلدارية  اخلارجية للشؤون 
واملالية السفير جمال الغامن 
جمهورية جيبوتــي بالعيد 
الـ٤0 لاستقال، مشددا على 
عمق العاقــات الكويتية - 
اجليبوتيــة وتنوع مجاالت 

التعاون بني البلدين. 
أشار الغامن في تصريحات 
للصحافيــني علــى هامــش 
مشــاركته في احلفــل الذي 
أقامته الســفارة اجليبوتية 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
والذكرى الـ ٤0 لاســتقال، 
إلى حرص البلدين الصديقني 
على التشاور في القضايا ذات 
االهتمام املشترك، معربا عن 
أمله في أن تتطور العاقات 
الثنائية إلى آفاق أرحب تعود 

بالنفع على أبناء الشعبني.
 ومــن جهته أكد ســفير 
لــدى  جمهوريــة جيبوتــي 
الباد محمد علــي مؤمن أن 
بــاده تعتبــر حلقــة وصل 
مهمــة ومنطقة إنقاذ حيوية 
القرن االفريقي،  ملعظم دول 
موضحا ان القواعد العسكرية 
فــي جيبوتي تعتبــر جزءا 
من املساهمات في االستقرار 
اإلقليمي والدولي، الفتا إلى أن 
القاعدة العسكرية الفرنسية 
في باده مت تأسيســها وفق 
اتفاق االســتقال املبرم بني 
البلدين، أما القاعدة األميركية 
فكانت رد فعل مباشــرا عن 
أفغانســتان  األحــداث فــي 
ومشاركة الشباب الصومالي 
فيهــا، فضا عن كونها نوعا 
من التسهيات حلماية بحر 
العرب من القرصنة، كاشفا 
عن وجود اتفاق مبدئي لبناء 
قاعدة عسكرية سعودية في 
جيبوتــي، مشــيرا إلــى أن 
بــاده حريصة علــى خدمة 
اجلميع مــن منطلق موقعها 
القــرن  االســتراتيجي فــي 
األفريقــي واملدخل اجلنوبي 

للبحر األحمر.
وأوضــح مؤمن أن باده 
تعتبــر جــزءا مــن عمليتي 
عاصفــة احلزم وإعادة األمل 
في اليمن الشقيق وفق قرار 
جامعــة الدول العربية نظرا 
لقرب املســافة بــني البلدين 
حيث ال يفصل بني حدودهما 
البريــة ســوى ٢٢ كيلومترا 
مربعــا، مشــيرا إلــى الدور 
اإلنساني الذي تلعبه باده في 
األزمة اليمنية، حيث استقبلت 
عــددا كبيــرا مــن الاجئني 
اليمنيــني وعشــرات اآلالف 
من اجلنسيات األخرى الذين 
عبروا األراضــي اجليبوتية 
إلى بادهم هربا من األوضاع 
في اليمن، فضا عن أن باده 
معبــرا مهمــا للمســاعدات 

اإلغاثية لألشقاء هناك.
وعمــا يثــار حــول عدم 
اهتمــام اجلامعــة العربيــة 
بالدول املنضمة حديثا مثل 
جيبوتي، نفى مؤمن هذا الكام 
جملة وتفصيا، موضحا أن 
جميع الدول العربية ساندت 
جيبوتي خال فترة االستقال 
باإلضافــة إلــى مســاهمتهم 

امللحوظة فــي دعم التنمية، 
الريــادي  بالــدور  مشــيدا 
للكويــت في دعــم جيبوتي 
من خال الصندوق الكويتي 
للتنمية واجلمعيات اخليرية 
التي ســاعدت في  الكويتية 
النازحــني باملنطقة.  إغاثــة 
التغلغل اإلسرائيلي  وحول 
فــي منطقة القــرن األفريقي 
قال ال استطيع ان اجزم بهذا 
الشيء، وإن كانت هناك أقاويل 
تثار حول استقبال دول مطلة 
علــى البحر األحمــر لقواعد 
إسرائيلية، مشــددا على أن 
إسرائيل ال ميكن ان حتاصر 
ميــاه النيل ألنــه حق ملصر 
وجلميع الــدول املطلة على 
النهر، مشيرا إلى أنه من خال 
التفاوض واللقاءات الثنائية 
بني مصــر وإثيوبيا ســيتم 
التوصــل إلى اتفــاق. وذكر 
مؤمن أن جمهورية جيبوتي 
استطاعت في ٢٧ يونيو 19٧٧ 
فك قيود االستعمار البغيض، 
لتأخذ وضعها بني أشــقائها 
األحرار في القارة اإلفريقية 
العربي واإلسامي،  والعالم 
مشيدا بالعاقات اجليبوتية 
- الكويتيــة التــي وصفهــا 
باملتميزة واملتطورة، كاشفا 

عن دعــم بــاده الامحدود 
للكويت الشــقيقة للحصول 
علــى مقعــد غيــر دائــم في 
الدولي ليس  مجلس األمــن 
فقــط انطاقــا مــن الروابط 
األخويــة التــي تربــط بــني 
البلدين الشقيقني والقيادتني 
احلكيمتني وإمنا من منطلق 
قناعــة منها بــدور الكويت 
وسعيها الدائم للحفاظ على 
الســلم اإلقليمــي والعاملــي 
وجندتها املستمرة في تخفيف 
آثار احلــروب والكوارث في 
أنحاء املعمورة ودون متييز. 
وأشــاد بالــدور الفاعــل 
للصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية واملنظمات 
الذيــن  الكويتيــة  األهليــة 
يساهمون بشكل واضح وفاعل 
فــي تنمية جيبوتــي، داعيا 
رجال األعمال في الكويت إلى 
اكتشاف الفرص االستثمارية 
احلقيقية في جيبوتي ألنها 
بوابة للسوق املشتركة لدول 
شــرق وجنوب افريقيا التي 
يتجــاوز عدد ســكانها ٤00 
مليون نسمة وذلك من خال 
العديــدة واحلديثة  موانيها 
التــي تقدمها  والتســهيات 

للمستثمر.

خالل احتفال سفارة جيبوتي مبناسبة العيد الوطني وذكرى االستقالل

الغامن: العالقات الكويتية - اجليبوتية عميقة

سفير جنوب افريقيا موزاليسا بونا متحدثا 

)أحمد علي( جانب من احلضور خالل احللقة النقاشية 

أسامة دياب

أكــد ســفير جمهوريــة 
جنوب أفريقيا لدى الكويت 
موزاليســا بونــا ان بــاده 
زاخرة باإلمكانات السياحية 
الهائلة التي جتعل منها وجهة 
مميــزة للســائح الكويتي، 
باالضافة الى تاريخها العريق 
وتنوعها الثقافي واالجتماعي 
كبلد احملبة والسام والقيم 

اإلنسانية.
ولفت بونا في تصريحات 
للصحافيــني علــى هامــش 
احللقة النقاشية التي اقامتها 
الســفارة عن الســياحة في 
جنوب افريقيا بحضور ابرز 
وكاء السياحة والسفر في 
الكويــت وممثلــي خطوط 
الطيــران الــى ان الورشــة 
تأتي في اطار جهود السفارة 
للترويج السياحي وتقدمي 
افريقيــا كوجهــة  جنــوب 
سفر فريدة وغنية للسائح 
الكويتي واخلليجي، مبينا 
أهميــة مثل هذه االنشــطة 
وخصوصــا  الترويجيــة 
مــع بدايــة فصــل الصيف 
والعطات، مشــددا على ان 
زيارة جنوب أفريقيا جتربة 
فريدة تقدم مفهوما مختلفا 
عن السياحة التقليدية نظرا 
لتنوع االنشــطة ووســائل 
الترفيــه التــي مــن املمكن 
الســائحون،  ان ميارســها 
باالضافة الى سحر الطبيعة 

اخلابــة والغنــى الثقافــي 
والفني.

واوضح بونا انه ال يوجد 
في الوقت احلالي خط طيران 
مباشر بني الكويت وجنوب 
افريقيا ولكن الرحات غير 
املباشرة متوافرة عن طريق 
الشراكة احلالية مع طيران 
االمارات واخلطوط اجلوية 

االثيوبية. 

وكشف عن ان اجراءات 
اصدار التأشيرة للكويتيني 
بســيطة وميســرة وتتــم 
في خال 3 ايــام ومجانية 
بالكامل، موضحا ان القسم 
القنصلي في السفارة أصدر 
1٤00 تأشيرة سياحية العام 
املاضي، الفتــا الى اجلهود 
التــي تقــوم بها الســفارة 
لتطويــر إجــراءات إصدار 
الڤيــزا وتقــدمي املزيد من 
التســهيات عــن طريــق 
مراجعتهــا دوريا، مشــيدا 
الكويتيــة  باالســتثمارات 
فــي مجــال الســياحة في 
جنوب افريقيا وخصوصا 
قطاع الفنادق واملنتجعات 

واحملميات الطبيعية.
وعن الزيارات املتبادلة 
املرتقبة بني البلدين، اوضح 
ان العام املاضي شهد زيارة 
نائبة وزير الثقافة وتبعها 
زيارة وفد ثقافي هذا العام، 
مشيرا الى ان البلدين بصدد 
االنتهاء من املفاوضات بشأن 
تأسيس اللجنة املشتركة بني 
البلدين وفور االنتهاء منها 
ستكون هناك زيارة مرتقبة 
للنائب االول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد جلنوب 
افريقيــا لافتتــاح اعمــال 
اللجنة وحضور االجتماع 
اتفاق  الى  االول، باالضافة 
مع وزير التجارة والصناعة 

لزيارة جنوب افريقيا.

سفارتها نظمت حلقة نقاشية عن تنشيط السياحة

تأشيرة جنوب أفريقيا للكويتيني مجانية


