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عضو مجلس إدارتها دهيران أبا اخليل فاز بعضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي للصحافة

وزير اإلعالم :رسالة جمعية الصحفيني تظهر وجه البالد التنويري
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
الشباب الكويتي محمد اجلبري احلرص
على دع��م جمعية الصحفيني الكويتية
“إحدى مؤسسات املجتمع املدني الكويتية
التي نفخر بها ملا تقدمه من رسالة وطنية
حقيقية إلظهار الوجه احلضاري والتنويري
وال��ث��ق��اف��ي واإلن��س��ان��ي للكويت داخليا
وخارجيا”.
وأع���رب ال��وزي��ر اجل��ب��ري ف��ي تصريح
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) اليوم االثنني
عقب استقباله وفد اجلمعية عن االعتزاز
بفوز عضو مجلس إدارتها دهيران أبا اخليل
بعضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي
للصحافة  ،مبينا أنه “دليل على ما تتمتع
به الكويت من الدميقراطية وحرية الرأي
والتعبير”.
ولفت في هذا الشأن إلى مساحة حرية
التعبير التي نص عليها الدستور ويعمل
على حمايتها ودعمها سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح مشددا على أن
احلكومة ال تدخر جهدا في دعم ومؤازرة كل
من ميثل الكويت خير متثيل.
وتقدم وفد (الصحفيني) الكويتية بالشكر
للوزير اجل��ب��ري على دعمه غير احمل��دود
للجمعية ورس��ال��ت��ه��ا مم��ا ك��ان ل��ه عظيم
األث��ر في ف��وز أح��د أعضائها بهذا املنصب
الدولي الرفيع في عالم الصحافة.وأشاد
عضو اللجنة التنفيذية في االحتاد الدولي
للصحافة وعضو مجلس إدارة اجلمعية
ده��ي��ران أبااخليل بتبني ال��وزي��ر اجلبري
مقترح االحتاد الدولي (إعالن مبادئ حرية
اإلعالم في الوطن العربي) وتقدميه لوزراء

اإلعالم العرب خالل ترؤسه وفد الكويت في
الدورة ال  50التي عقدت في جامعة الدول
العربية بالقاهرة.
وقال أبااخليل إن ذلك “يؤكد الدعم غير
احملدود الذي يوليه الوزير اجلبري وإميانه
بأهمية اإلعالم ودوره في البناء والتنمية مبا
يخدم املجتمع ويوصل الرسالة اإلعالمية
التي نسعى إليها”.
ونوه بحرص وزير اإلعالم على تضمني
كلمته ب��إع�لان امل��ب��ادئ خ�لال امل��ؤمت��ر مما
ينطلق من قناعته الراسخة وإميانه بحرية
ال��رأي املسؤولة التي تتمتع بها الصحافة
الكويتية التي أصبحت عالمة فارقة في
اإلعالم الكويتي والتي تبوأت مكانة مرموقة
عربيا ودوليا.
وذكر أبااخليل أن إعالن حرية اإلعالم في
الوطن العربي هو مقترح االحت��اد الدولي
للصحافة وق��دم كورقة إل��ى مؤمتر القمة
العربية التي عقدت في تونس أخيرا.
وضم وفد جمعية الصحفيني الكويتية
كال من رئيسة مجلس اإلدارة فاطمة حسني
وأمني السر عدنان الراشد وأمني الصندوق
جاسم كمال وعضوي مجلس اإلدارة دهيران
أبا اخليل وعبدالرحمن العليان .وك��ان أبا
اخليل قد فاز في انتخابات اللجنة التنفيذية
لالحتاد الدولي للصحفيني التي عقدت خالل
املؤمتر ال 30لالحتاد الدولي للصحفيني في
تونس أخيرا بحصوله على  225صوتا من
أصل .260وحينها عقد املؤمتر للمرة األولى
في الشرق األوس��ط وإفريقيا حتت شعار
(م��ن أج��ل صحافة ح��رة) مبشاركة 300
قيادي نقابي ميثلون  600ألف صحفي.

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري مستقبال وفد جمعية الصحفيني

مبناسبة فوز «برواز» بجائزة أفضل مشروع إعالمي الكتروني واعد في الشرق األوسط

وزير الشباب :احتادات الطلبة
في اخلارج وجه مشرق للكويت

اجلبري :الصحافة اإللكترونية
رافد قوي لإلعالم التقليدي

محمد اجلبري مع وفد االحتاد الوطني لطلبة الكويت في اخلارج

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
ال��ش��ب��اب محمد اجل��ب��ري دع���م ال��ق��ي��ادة
السياسية للشباب الكويتيني واالحت��اد
الوطني لطلبة الكويت ف��ي اخل���ارج ملا
ميثلونه من وجه حضاري مشرق للكويت
وسفراء لبلدهم في اخلارج.
وأش���اد ال��وزي��ر اجل��ب��ري ف��ي تصريح
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) امس عقب
استقباله وفدا من االحتاد الوطني لطلبة
الكويت فرع الواليات املتحدة مبا يقدمه
االحت���اد م��ن أنشطة وفعاليات وطنية
واجتماعية بني أوساط الطلبة الدارسني
في اجلامعات األمريكية.
وقال إن تلك األنشطة لها تأثير كبير في
استقرار الطلبة النفسي وزيادة حتصيلهم

العلمي إلى جانب ما تشكله هذه األنشطة
من عناوين عريضة ملا تتمتع به الكويت
من وحدة النسيج الوطني والتفاف حول
القيادة السياسية العليا للبالد.
وأضاف أن متثيل احت��ادات طلبتنا في
اخل��ارج هو مبنزلة النافذة التي تطل من
خاللها شعوب العالم على مدى التحضر
والتقدم العلمي والثقافي واالنساني الذي
يتمتع به الشعب الكويتي.
ودع��ا الوزير اجلبري الطلبة إلى بذل
امل��زي��د م��ن اجل��ه��د للتزود ب��س�لاح العلم
الذي ميثل القاعدة األساسية لتقدم األمم
واملجتمعات الفتا إلى أن الكويت وأهلها
ينتظرون مساهمتهم الوطنية في بناء
الكويت احلديثة وحتقيق الرغبة السامية

للكويت اجلديدة .2035
وأشار إلى أن احتاد طلبة الكويت فرع
الواليات املتحدة سيقيم مؤمتره السنوي
حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك
احلمد الصباح رئيس مجلس ال���وزراء
مؤكدا دعم وزارة الدولة لشؤون الشباب
لهذا املؤمتر من أجل خروجه بالشكل الذي
يليق بتاريخ االحتاد ومكانة البالد.
من جانبه أشاد الوفد الذي يضم نائب
رئيس الهيئة اإلداري��ة خليفة الشحومي
ورئيس اللجنة االجتماعية عبدالعزيز
الكندري بدعم الوزير اجلبري للشباب
الكويتيني في الداخل واخل��ارج مما أسهم
في رف��ع ال��روح املعنوية لهم وحرصهم
على متثيل الكويت خير متثيل.

«بنك الطعام» يطلق مشروع «املستودع
اخليري» لدعم التكافل االجتماعي
أطلق البنك الكويتي للطعام
مشروع املستودع اخليري الذي
ي��أت��ي اس��ت��ك��م��اال ل��ل��دور اخل��ي��ري
ال��ري��ادي ف��ي مساعدة احملتاجني
واملتعففني في بلد اإلنسانية  ،حيث
يستهدف ه��ذا امل��ش��روع استقبال
التبرعات العينية م��ن املتبرعني
وال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات املالية
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات وامل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة
واالس��ت��ه�لاك��ي��ة ،وإع����ادة ف��رزه��ا
وتعبئتها وصرفها للمحتاجني
ح��س��ب ق���اع���دة ب��ي��ان��ات األس���ر
احملتاجة.
وق��ال املدير العام للبنك سالم
احل��م��ر :إن ه��ذا امل��ش��روع اخليري
يهدف إل��ى ترسيخ مبدأ التكافل
االجتماعي وال��ت��راب��ط والتالحم
بني أبناء الوطن الواحد ،من خالل
التبرع بالصدقات والزكاة أو من
خ�لال التطوع للقيام باخلدمات
اخليرية املتنوعة  ،موضحا أن
املستودع اخل��ي��ري يحمل رسالة
سامية وصادقة تهدف إلى إعانة

سالم احلمر

ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج�ين مب��ش��ارك��ة
أص��ح��اب األي�����ادي ال��ب��ي��ض��اء من
املتبرعني الذين وضعوا ثقتهم في
البنك الكويتي للطعام إليصال
زكاتهم وصدقاتهم للمستحقني.
وأض����اف احل��م��ر ان امل��ش��روع
ي��ه��دف أي��ض��ا إل��ى توفير الطعام

وامل������واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة
االساسية ألكبر عدد من احملتاجني
والفقراء من خالل كراتني يتم إعداد
بعض األطعمة فيها وجتهيزها
وتوزيعها على الفئة املستهدفة
مب��ا يكفل لهم ال��ك��رام��ة كما يتيح
ملختلف شرائح املجتمع الكويتي
من مواطنني ومقيمني أن يبادروا
ويقوموا بتعبئة الكرتونة اخلاصة
بهم وإرسالها إلى البنك الكويتي
للطعام.
وأكد أن بنك الطعام ال يألو جهدا
ف��ي دع��م كافة األنشطة واجلهود
اخل��ي��ري��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي من
شأنها خ��دم��ة املجتمع الكويتي
بشكل خاص واإلسالمي بشكل عام
وبكافة شرائحه وفئاته املختلفة
وتسهيل كافة السبل إلجن��اح هذه
األن��ش��ط��ة واحل��م�لات وامل��ش��اري��ع
اخليرية ليعود نفعها وخيرها
على أكبر شريحة من املجتمعات
اإلس�لام��ي��ة ومب��ا يحقق املقاصد
الشرعية املوضوعة لها.

أك��د وزي���ر اإلع�ل�ام ووزي���ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب الكويتي محمد اجلبري
دع��م ال���وزارة للصحافة اإللكترونية
ألن��ه��ا راف����د ق���وي ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
التقليدية وأح��د عناصر تطور العمل
الصحفي واإلع�لام��ي وق���وة تأثيره
وسرعة انتشاره بني مختلف األوساط
الثقافية والعمرية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير
اجل��ب��ري ل��وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية
(كونا) عقب استقباله اإلعالمية بدور
املطيري مبناسبة فوز جريدة (برواز)
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي ت���رأس حتريرها
ب��ج��ائ��زة أف���ض���ل م���ش���روع إع�لام��ي
الكتروني واع��د ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
من بني مئات املشاريع اإلعالمية في
الوطن العربي التي تقدمت للمنافسة
في برنامج مركز الصحفيني العاملي
بواشنطن.
وق����ال إن ف���وز ج��ري��دة (ب����رواز)
اإللكترونية الكويتية بهذه اجلائزة
لم يكن بالشيء اليسير خصوصا مع
املنافسة مع أشهر امل��واق��ع االعالمية
الرقمية والواعدة والناشئة في منطقة
الشرق األوس��ط إذ استغرقت عملية
التصفيات نحو أشهر الختيار أفضلها.
من جانبها أكدت املطيري أن شباب
الكويت على قدر املسؤولية الوطنية
ومتثيل البالد في املنتديات واحملافل
الدولية بفضل الدعم الذي تقدمه وزارة
اإلعالم ووزارة الدولة لشؤون الشباب
والتشجيع وامل����ؤازرة التي يوفرها
الوزير اجلبري لكل شباب الكويت.
وأهدت هذا الفوز العاملي إلى حضرة
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح وإلى

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد اجلبري مع بدور املطيري

الشعب الكويتي معربة عن امتنانها
للوزير اجلبري على حسن االستقبال

وتزويدها بالنصائح األبوية من أجل
رفع راية الكويت عاليا.

العتيبي :بيت الزكاة دائم املشاركة في املساعدات اإلنسانية حول العالم وعضو فعال في مؤسساتها

«اليوم العاملي للعمل اإلنساني» دعوة
لالحتفاء بأبطال اإلغاثة املجهولني
حتتفل األمم املتحدة في  19من
أغسطس من كل عام باليوم العاملي
للعمل اإلنساني في مبادرة أممية
لتكرمي العاملني ف��ي مجال العمل
اإلنساني حول العالم.
وفي تصريح للمدير العام لبيت
ال��زك��اة محمد ف�لاح العتيبي بهذه
املناسبة ق��ال “ :يأتي هذا اليوم من
كل عام ليخلد ذكرى من قضوا أثناء
تأديتهم لواجبهم في إغاثة إخوانهم
ف���ي اإلن��س��ان��ي��ة ،ول��ي��ك��ون دع���وة
لالحتفاء بأبطال اإلغاثة املجهولني
ال��ذي��ن يعملون ف��ي ظ��روف قاسية
وصعبة ،وحثاً للجهات الفاعلة في
مناطق ال��ن��زاع��ات لتضمن جلميع
العاملني في املجال اإلنساني احلماية
امل��ك��ف��ول��ة ل��ه��م مب��وج��ب ال��ق��ان��ون
الدولي”
وأض��اف العتيبي :وبيت الزكاة
ال��ك��وي��ت��ي ك��رائ��د م��ن رواد العمل

اإلن��س��ان��ي ف��ي املنطقة ك��ان دائ��م�اً
ومازال حاضرا ً وفاعالً حيثما وجدت
معاناة إنسانية وأينما أنَّ محتاج
أو اشتكى الج��ئ أو توجع مصاب
ج��راء ح��رب أو كارثة أو اضطهاد،
ترجمة للرؤية السامية وللتوجيهات
اإلنسانية لسمو أمير ال��ب�لاد قائد
العمل اإلنساني الشيخ صباح األحمد
ال��ذي يحرص كل احل��رص على أن
يصل العمل اخل��ي��ري واإلن��س��ان��ي
الكويتي إلى كل محتاج في العالم،
وه��ذا م��ا جعل سموه يستحق عن
جدارة لقب قائد العمل اإلنساني من
قبل األمم املتحدة وأن تُسً مى الكويت
مركزا للعمل اإلنساني”.
وأوض��ح العتيبي “ :بيت الزكاة
منذ نشأته عضو نشط ومساهم فاعل
في كثير من الهيئات واملؤسسات
اإلغاثية حول العالم فهو على سبيل
امل��ث��ال ع��ض��و “املجلس اإلس�لام��ي

العاملي للدعوة واإلغاثة” منذ عام
1988م ،كما أن له عالقات وطيدة
وش���راك���ات ف��ع��ال��ة م��ع املنظمات
العاملية ومنها املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التي
تقدم اإلغ��اث��ات العاجلة والطارئة
لالجئني وتعنى بتحسني أوضاعهم
اإلنسانية واملعيشية”.
وختم العتيبي“ :البيت” دوما ً من
أوائل املشاركني في احلمالت اإلغاثية
العاجلة بالتعاون مع هيئات خيرية
محلية وخارجية ،كما يدعم بعض
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واجلمعيات
اخل���ي���ري���ة ف���ي ال����دول����ة إلي��ص��ال
امل��س��اع��دات ال��ط��ارئ��ة واالستجابة
العاجلة للمحتاجني واملستضعفني
وامل��ش��ردي��ن ف��ي كثير م��ن البلدان
املنكوبة وله حمالت إغاثية مستمرة
مثل احل��م�لات اإلغ��اث��ي��ة لفلسطني
وسوريا واليمن والصومال وبورما

محمد العتيبي

وغيرهم” بناء على رغبة صادقة
ومشاركة إنسانية من شعب الكويت
املعطاء.

