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القاهرةـ  كونا: أكد مدير عام 
القناة االولى بتلفزيون الكويت 
علي الريس ان الكويت حرصت 
على املشــــاركة في جميع فئات 
املسابقة الرسمية ملهرجان االعالم 
العربي كاملسلسالت التلفزيونية 
واإلذاعية والبرامج واالعالنات 
التوعوية واالرشادية ما يبرز 
مــــدى تنوع االنتــــاج االعالمي 
الكويتــــي وتطــــور منظومتنا 
االعالمية ومتيزها على املستوى 

العربي.
الريس على هامش  وأعرب 
مشاركته ضمن وفد الكويت في 

الدورة اخلامسة عشرة ملهرجان االعالم العربي، عن أمله في أن تظهر 
هذه االعمال مبستوى مشرف يليق باسم الكويت ومكانتها.

ومتنى ان تنال االعمال املشــــاركة ما تســــتحقه من التكرمي الفتا 
الى ان كثافة االعمال املشــــاركة من جميع الدول العربية امنا تعكس 
ما يحققــــه مهرجان االعالم العربي من تقدم نحو صدارة املهرجانات 

االعالمية العربية.
وأوضــــح أن وزارة االعالم بالكويــــت كان لها توجه محدد املعالم 
واخلطوات نحو توفير جميع االمكانات املتاحة للوصول الى مشاركة 
فاعلة ومؤثرة وناجحة في املهرجان منوها مبا شهده وفد الكويت من 
تواصل من جانب اجلهات املسؤولة عن تنظيم املهرجان. من جانبه أكد 
املستشار السياسي بسفارة الكويت عمر الكندري ان مشاركة الكويت 
في هذا املهرجان العربي الضخم بعدد كبير من االعمال التلفزيونية 
واالذاعية امنا تعد داللة على وعي باألهمية املتنامية لالعالم مبختلف 
وسائله املسموعة واملقروءة واملرئية اجتماعيا وسياسيا. وعبر عن 
أمله في أن حتقق االعمال الكويتية صدى ايجابيا لدى جلان التحكيم 
باملهرجان مؤكدا اهمية التنافس اإليجابي بني االعمال املشــــاركة في 
املهرجــــان والتواصل الذي يحققه بــــني املعنيني بالعمل االعالمي من 
مختلف الدول العربية عبر انشــــطته. وأشار الى أن االعالم الكويتي 
يتمتع بجميع عوامل النجاح بدءا من توافر االمكانات املادية والكفاءات 
البشرية وصوال لسقف احلرية املرتفع الذي تتمتع به االمر الذي وضع 
املنظومة االعالمية الكويتية في موقع متميز على املستوى العربي. 
وتشارك الكويت في املهرجان في مسابقة االعمال التلفزيونية بالبرنامج 
احلواري »بيني وبينكم« وبرنامج املنوعات »دي تيوب« والبرنامج 
اخلاص »مرافئ خليجية« كما تشــــارك في مسابقة الفيلم التسجيلي 
بفيلم »املالذ االمن« و»عمارة الواجهات املائية«. كما تشــــارك الكويت 
في مسابقة الرسوم املتحركة والصلصال بأربعة أعمال هي »حكايات 
أمل« و»أحمد وكنعان« و»أخي السائق« و»ام سعف جت« وفي مسابقة 
االعالن االجتماعي من خالل ثالثة أعمال هى»)حافظوا على بيئة النيل« 
و»متاسك في عيون أوالدكم« و »قضية مرورية«. ويضم وفد الكويت 
املشارك في املهرجان اضافة الى الريس، وكيل وزارة االعالم املساعد 
لشؤون التلفزيون فوزي التميمي بصفته رئيسا للوفد ومدير ادارة 

املنوعات محمد املسري ومدير ادارة االنتاج بندر املطيري.

ليلى الشافعي
اكد د.طارق الســـويدان ان شـــباب 
الكويت بخير وان هذا اجليل من احسن 
االجيال التي عرفها من خالل 40 ســـنة 

قضاها في الدعوة.
وقال في احلفـــل اخلتامي للمرحلة 
التدريبية االولى لنادي الرواد التي اقيمت 
حتت شعار »رتب حياتك« اشكر راعي 
احلفل احمد العبدلي على رعايته الكاملة 
لهذا احلفل، كما اشـــكر طارق الشايع 
والفريق العامل معه ملا بذلوه من جهد 
كبير من اجل مركز الرواد هذا النادي الذي 
خصص للمرحلة الثانوية منذ 9 سنوات 
ثم افتتحنا مركزا آخر للمرحلة االبتدائية 
واملتوسطة ثم مركزا للجامعة الننا كنا 
نبحث عن ابطال فجاء هؤالء االبطال مع 
انشاء الرواد، واشار د.السويدان الى ان 
نادي الرواد هو اول ناد في العالم العداد 
طالب املرحلة الثانوية، ومن خالل شهر 
ونصف الشهر اصبح لدينا شباب في 
األمة عنده رؤية ورسالة وهدف وطموح 

لذلك أرى ان هذا اجليل جيل فريد خاصة 
عندما ارى الالفتات الغنائية او اشاهد 
في التلفزيون الراقصني والراقصات من 
الشباب والشابات ال اتضايق عندما أراهم 
الن هؤالء ال وزن لهم فلو رقصوا كل يوم 
فلن يغيروا في االمة شيئا، وتابع ان هذه 
الســـنة أكملت 40 عاما في الدعوة ولم 
ار جيال كما هو هذا اجليل مع ان العدد 
قليل ولكن نحن ال نحتاج اال الى 2% من 

الشباب فقط لينهضوا بأمتنا.
ووجه السويدان حديثه الولياء االمور 
قائال: لوال تربيتكم ملا جاء هؤالء، فكم 
من امهات وآباء مشغولون بحل مشاكل 
املخدرات التي تصيب ابناءهم او العالقات 
غير السوية اما نحن فمحظوظون بهؤالء 
االبناء وأنتم ايهـــا االبناء محظوظون 

بهؤالء اآلباء واالمهات.
وزاد نعمل على اعداد شباب صالح 
لينهضوا باألمة فقد كان الرســـول ژ 
يدور على القبائل ويقول: من ينصرني 
البلغ رسالة ربي، وانا اقول اليوم من 

ينصرني النهض بأمتي، لم افقد االمل في 
االمة ما دام فيها هذا الشباب، فتركيزنا 
يجب ان يكون على هؤالء الشباب، اضاف 
ابارك لكم ايها الشباب وابارك لالمة التي 
فيها مثلكم، لقد اسعدمت قلبي وسأعمل 
معكم واساعدكم جميعا، ولكن نحتاج 
في املرحلة املقبلـــة الى حتديد خطوة 
محكمة نضيف لها ثالثة اشياء رئيسية 
وهي: معونات، مهارات، وقناعات عندها 
سيتغير سلوككم احلقيقي وباذن اهلل 
سترون خالل سنتني تغيرا جذريا ليس 
فقط في سلوككم ولكن فيما تتركونه 

من اثر في احلياة.

صنع القيادة

من جهته حتـــدث مدير نادي رواد 
املســـتقبل طارق الشايع قائال: ان اثر 
اعداد القادة في بلدنا وفي االمة عظيم 
فلن يكون ارتقاء او تقدم في بلدنا واالمة 
كلها اال اذا اهتممنا بالعلم في كل جوانبه 
بل اننا في حاجة الى االهتمام بصناعة 

القيادة فإذا علمنا املهندس واعطيناه 
كل ما هو بحاجته من علم الهندســـة 
فســـينتج، ولكننا نريد اكثر من ذلك، 
نريد منه ان يقود نفسه ويقود اآلخرين 
لنهضة هذا البلد ولنهضة امته، فكيف 

الوصول اليه.
وتابع البد من تدريب الشباب على 
القيادة واالبداع ليقود من حوله في هذا 
املجال وبهذا نرتقي ونتقدم، والقاضي 
كذلـــك ونائب مجلس االمـــة والتاجر 
وغيـــر هذا من التخصصـــات وهذا ما 
نريده من تأسيس نادي رواد املستقبل 
صناعة جيل احلاضـــر لقيادة اجيال 
املستقبل وهذا هو شعارنا، عمل رائد 

جليل قائد.
واضـــاف الشـــايع وضعت اخلطة 
وأعـــدت املناهـــج وســـطرت املعايير 
وحان وقت االختيار فكانت االختيارات 
واملقابالت لتحديد من سيكون معنا في 
ركب القيادة، وقد بينا طريقة االختيار 
بناء على فلسفة مقصودة وهي ان نبحث 

عمن لديه استعداد الن يصنع من نفسه 
قائدا، فليس كل انسان مهيأ الن يكون 

قائدا.

مواهب الشباب

ومن جهته قال ســـليمان الوزان ان 
نادي رواد املستقبل منارة علم ومركز 
تدريب للقادة لـــه دور كبير في صقل 
الشـــباب وتربيتهم واعدادهم  مواهب 
ملسؤوليات احلاضر واملستقبل، االمة 
العربية واالسالمية في حاجة الى شباب 
ملتزم معطـــاء وذلك للنهوض ووضع 
االمة في مقدمة االمم، كما فعل االسالف 
الذين قادوا عملية النهوض واالزدهار 

ورفع راية االسالم بني االمم.
واشار الوزان الى تغير سلوك ابنه 
الذي التحق بالنادي وقال اسعدني هذا 
التغير واســـعدتني رؤية ابني للحياة 
ووضح لديه الهدف وســـعى لتحقيقه 
من خالل خطة يسعى لتنفيذها وبلوغها 

وشكر اعضاء النادي والقائمني عليه.

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في مصر يفتتح مشروعات خيرية
القاهرةـ  كونا: يفتتح املكتب الكويتي للمشروعات 
اخليرية في مصر عددا من املشــــروعات اخليرية التي 
اقامها في كل من محافظتي الشرقية في شمال القاهرة 
وســــوهاج التي تقع في صعيد مصر خالل الفترة من 
16 حتى 19 نوفمبر اجلاري. وقال مدير املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية في مصر اسماعيل الكندري »ان 
جملة تكلفة املشــــروعات التي يقيمها املكتب الكويتي 

للمشــــروعات اخليرية في كل من محافظتي الشرقية 
وســــوهاج تبلغ ثالثة ماليني و480 الف جنيه مصري 
)نحو 635 الف دوالر(«. وأوضح الكندري »ان املكتب 
سيفتتح يوم االثنني املقبل مشروعي مسجد املرحوم 
عبداهلل عامر العميري مبحافظة الشرقية بتكلفة اجمالية 
تقدر بنحو 820 الف جنيه )نحو 150 الف دوالر( ومجمع 
املرحوم عثمان احملــــرى واملرحومة مضاوي احملرى 

بتكلفة اجمالية تقدر بنحــــو مليون و160 الف جنيه 
مصــــري )نحو 210 آالف دوالر(«. وأضاف »ان املكتب 
ســــيفتتح ايضا اخلميس املقبل في محافظة سوهاج 
كال من معهد »كويت اخليــــر الثانوي للبنني« بتكلفة 
900 الــــف جنيه مصري )نحو 165 الف دوالر( اضافة 
الى مسجد اقامته وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
الكويتيــــة بتكلفة 600 ألف جنيــــه مصري )نحو 100 

د.طارق السويدان متوسطا املشاركني في املرحلة التدريبية األولى لنادي رواد املستقبلد.طارق السويدان مكرما أحد املشاركني

علي الريس

الريس: مشاركة الكويت في مسابقات 
مهرجان اإلعالم تبرز تطور منظومتنا السويدان: نحتاج إلى 2% من الشباب للنهوض باألمة اإلسالمية

في الحفل الختامي للمرحلة التدريبية األولى لنادي رواد المستقبل تحت شعار »رّتب حياتك«


