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أكد اهتمام اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب

خالل تفقده المقر الجديد للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

المالك: الكويت تدعم كل تحرك في مصلحة اإلعالم العربي

الحمد: المقر سيفّعل عمل المكتب ويزيد 
المشروعات المنفذة في المحافظات المصرية

الشمري: االنتماء الحقيقي للدولة والوطن 
وليس لقبيلة أو طائفة

أكد الناش����ط خلي����ل إبراهيم 
الشمري ان حكومة اململكة التي 
أرسلت الداعية د.محمد العريفي الى 
جنودها املدافعني عن أرض اململكة 
لرف����ع معنوياتهم، وتوضيح ان 
الدفاع عن احلدود هو جهاد ودفاع 
مبوجب الشرع والدين اإلسالمي 
احلني����ف، جعل ق����رار احلكومة 
الكويتية مبنع العريفي من دخول 
الكويت مبثاب����ة دعم للمتمردين 
احلوثيني في اعتدائهم على أرض 
اململكة العربية السعودية، ويظهر 
التناق����ض والتخبط واضحا بني 
فعل احلكومة املتمث����ل في قرار 
املن����ع وبيان����ات وتصريح����ات 
احلكومة بالوقوف مع اململكة في 
رد اعت����داء املتمردين احلوثيني.

وأضاف الشمري ان هذا التناقض 
الواضح يفقد احلكومة مصداقيتها، 
مستغربا قرار منع د.محمد العريفي 
من دخول الكويت وهو املعروف 
باعتداله ووسطيته التي يتميز 
بها وبدفاعه عن العقيدة اإلسالمية 
الصحيحة، مؤكدا ان ما ذهب اليه 
د.العريفي من دعم أحد رجال الدين 
الشيعة في العراق للحوثيني في 

الصفقات السرية التي عقدت خالل 
الفت����رة األخيرة بني بعض نواب 
مجلس األمة واحلكومة انكشفت 
للرأي العام الكويتي على خلفية 
قضية منع د.العريفي من دخول 
الكويت، خاصة عقب التهديد الذي 
صدر من أحد أعضاء مجلس األمة 
لوزير الداخلية بأنه سيندم على 
ما فعل����ه عندما رفع ق����رار منع 
دخول د.العريفي للكويت.واختتم 
الشمري في تصريحه بضرورة 
ان يكون االنتماء للدولة والوطن 
وليس لقبيلة أو طائفة أو عائلة، 
وما يحدث خالل هذه الفترة من 
ارتباطات بأط����راف خارجية أو 
مراج����ع خارج الكوي����ت هو أمر 
ميثل خطورة شديدة على النسيج 
الوطني والوحدة الوطنية للكويت، 
مناشدا اجلميع ضرورة تغليب 
مصال����ح الوطن على أي مصالح 
أخ����رى ال متث����ل اال اصحابه����ا، 
والبعد عن إثارة النعرات الطائفية 
واملذهبية والقبلي����ة، والوقوف 
صفا واحدا خلف القيادة احلكيمة 
لصاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

اعتدائهم على األراضي السعودية 
كان يستوجب استنكارا من جميع 
نواب مجلس األمة دون استثناء، 
إضافة الى قيام احلكومة الكويتية 
بتأكيد وقوفها مع اململكة بالفعل 
وليس باألقوال، متس����ائال كيف 
س����يجيب املواطن الكويتي على 
تساؤالت الشعوب اخلليجية بأن 
الكويت متنع م����ن يدافعون عن 
العقيدة من دخول أراضيها، خاصة 
من يدافعون عن أراضي اململكة ضد 
اعتداء احلوثيني؟!وذكر الشمري ان 

القاهرة � كونا: قام سفيرنا في 
مصر د.رشيد احلمد امس بزيارة 
املقر اجلدي���د للمكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية في منطقة 

املعادي بالقاهرة.
واش���اد الس���فير احلمد في 
تصريح ل� »كون���ا« مبا يتميز 
به املقر اجلدي���د للمكتب الذي 
س���يتم افتتاحه الحقا من سعة 
في املس���احة وتوفي���ر جميع 
االمكانيات الالزمة لتطوير سير 
العمل فيه بطريقة جادة ومتميزة.
واكد ان هذا املقر س���يفّعل عمل 
املكتب بش���كل كبير ويزيد من 
عدد املش���روعات اخليرية التي 
تنفذ ف���ي مختل���ف احملافظات 
املصرية بتبرع مشكور من اهل 
الكويت، مثنيا على دور املكتب 
املتميز  االنس���اني واالجتماعي 
في تقوية مجاالت التعاون بني 
الشعبني الشقيقني.واعرب السفير 
احلمد عن شكره ملدير املكتب في 
القاهرة اسماعيل الكندري وجميع 
العاملني على جهودهم الكبيرة 
في اجن���اح دور املكتب اخليري 

في مصر الشقيقة.
من جانبه ثمن الكندري زيارة 
السفير احلمد وتفقده سير العمل 

الكويتي  باملقر اجلديد للمكتب 
مشيدا مبا تقوم به السفارة من 
دعم إلجناح عمل املكتب واحلرص 
على املشاركة في افتتاح مختلف 
املشروعات التي يقوم بها.واوضح 
الكندري في تصريح ل� »كونا« انه 
اطلع السفير احلمد على عدد من 
املشروعات اخليرية التي سيتم 
التعرف  افتتاحها قريبا وكذلك 
على ما يقوم به املكتب من خدمات 

منها االنشطة االجتماعية حتقيقا 
للتكافل االجتماعي واالنساني 

للعديد من االسر املصرية.
املق���ر اجلديد  ان  واض���اف 
للمكتب يتكون من ثالثة ادوار 
على مس���احة تزي���د على 500 
متر مربع ما مكنه من استيعاب 
عدد كبير من املوظفني س���واء 
االداريون او املشرفون على تنفيذ 

املشروعات املختلفة.

العنجري: التكلفة ستتضاعف إذا تأخّر إنجاز خطة التنمية للدولة
نتكاتف جميعا لتنفيذها، خاصة 
انن����ا ان تأخرنا اكثر من ذلك فان 
التكلفة س����تتضاعف كثيرا نظرا 
لالرتفاع املس����تمر لالسعار، كما 
ان مشاكلنا ستتفاقم امام الزيادة 
املضطردة في عدد السكان، مشددة 
على ضرورة االستفادة من دروس 
الت����ي خيمت على  املالية  االزمة 
اقتصادات العالم من خالل تنفيذ 
املشاريع االستثمارية احلقيقية 
التي تدعم اقتصاد الدولة، وتكون 
درعا واقية ضد اخطار التقلبات 

في اسواق املال.
واكدت العنجري اهمية اشراك 
ف����ي تنفيذ هذه  القطاع اخلاص 
اخلطة باعتباره شريكا في عملية 
التنمية، الفتة الى ان االعتماد على 
هذا القطاع مع االستعانة بالشركات 
االجنبي����ة الكبرى س����يتيح لنا 
تدريب الكوادر الش����ابة من ابناء 
الكويت ليكونوا مؤهلني لتحمل 
مس����ؤولية النهوض مبؤسسات 
الدولة باسلوب ابداعي سواء في 

التخطيط او التنفيذ او االدارة.

االستراتيجية الوطنية للسياحة 
والتي كانت جاهزة منذ عام 2005، 
لكنها اهملت ولم يتم تفعيلها رغم 
انها كانت ستكفل حتقيق الهوية 
السياحية للكويت في غضون 5 
س����نوات فقط، مستدركة ان هذه 
االس����تراتيجية جاهزة اآلن، واذا 
ما مت تنفيذها بدقة واخالص من 
خالل اشخاص على قدر من اخلبرة 
وح����رص على العطاء فس����نجد 
نتائج تبهرنا جميعا، وسنصنع 
من الكويت وجهة سياحية مهمة 
ليس فقط للترفيه وامنا للعالج 
او س����ياحة املؤمترات واملعارض 
وتنظيم االنشطة الرياضية العاملية، 
وفي هذا االط����ار ابدت العنجري 
اعجابها باهتمام الشيخ احمد الفهد 
بهذه االستراتيجية وقيامه باصدار 
تعليمات ال����ى اجلهات املختصة 

لبحث سبل تفعيلها.
وعادت العنجري حلديثها عن 
اخلطة التنموية لتش����ير الى ان 
ما حتتويه من مش����اريع عمالقة 
ب����أن يجعلنا  ومتنوع����ة جدير 

الريادية ف����ي املنطقة، الفتة الى 
ان ما مييز هذه اخلطة هو قيامها 
على التخطيط املدروس ومراعاتها 
ملتطلب����ات العص����ر احلديث في 
كل املش����اريع، ما مين����ح املرونة 
الدخال اي تعديالت او جتهيزات 
جديدة مستقبال على اي من هذه 

املشاريع.
وتطرقت العنجري الى تصريح 
الوزراء للش����ؤون  نائب رئيس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االس����كان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشيخ احمد الفهد، عندما 
قال انه يس����عى الن يثلج صدر 
كل كويتي في بيته، مؤكدة ان ما 
سيثلج صدر الكويتيني ومينحهم 
االمل في مستقبل مشرق هو تنفيذ 
املشاريع التنموية التي توفر لهم 
فرص العمل اجليدة وتؤمن لهم 
العالج املتميز وتتيح امام ابنائهم 
التعليم الراقي، وتفتح امامهم سبل 
احلياة الكرمية من مساكن جيدة 
واماكن ترفيهية متنوعة وحتقق 
ازدهارا في مشاريع الطاقة، وتطورا 

في نواحي احلي����اة املختلفة مبا 
يغنيهم عن التفكير في الس����فر 
الى اخل����ارج للبحث عن كل هذه 

االمور.
وقالت الوكيلة السابقة لقطاع 
السياحة انها تأمل ان يتم تنفيذ 
اخلط����ة اخلمس����ية للدولة وفق 
البرامج احمل����ددة املوضوعة لها، 
واال تلق����ى هذه اخلط����ة مصير 

الناش����طة السياسية  اشادت 
والوكيلة السابقة لقطاع السياحة 
نبيلة العنجري باالجماع التاريخي 
ال����ذي حظيت به خط����ة التنمية 
اخلمسية خالل التصويت عليها 
في املداولة األولى وحصولها على 
تأييد جميع اعضاء مجلس االمة، 
متمنية ان يتكرر هذا االجماع خالل 
املداول����ة الثانية في جلس����ة 27 
اجلاري، لتبدأ االنطالقة احلقيقية 
للنه����وض والتقدم ف����ي مختلف 
قطاعات الدولة، وفي الوقت ذاته 
حذرت من مغبة التأخر في اجناز 
هذه اخلطة، ام����ام ما نعانيه من 
مشاكل كثيرة، وفي ظل االرتفاع 
املستمر لالس����عار على مستوى 

العالم.
وقال����ت العنج����ري ان ردود 
الفع����ل االيجابية من قبل النواب 
والكتل السياسية جتاه هذه اخلطة 
تعزز من فرص تنفيذها على ارض 
الواقع، ما يجعل الطريق مفتوحا 
امام الكويت لتحقيق نقلة نوعية 
كبيرة تؤهله����ا الحتالل مكانتها 

القاهرة ـ  هناء السيد
قال وكيل وزارة اإلعالم الش����يخ فيصل 
املالك أمس ان الكويت تدعم كل حترك ايجابي 
يدعم حتقيق اجن����از إعالمي عربي موحد 
ويسهم في تنسيق القدرات اإلعالمية العربية. 
وأوضح املالك في تصريح ل� »األنباء« على 
هامش ترؤسه وفد الكويت الى اجتماعات 
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي أن مشاركة 
الكويت في اجتماع����ات اللجنة التي بدأت 
اعمالها تعكس احلرص على جناح عمل اللجنة 
وتدعيم قضايا العمل العربي املشترك في 
املجال اإلعالمي. وبنّي أهمية اجتماعات الدورة 
85 للجنة الدائمة لإلعالم العربي التي تستمر 
ثالثة أيام ملناقش����ة مختلف قضايا العمل 
اإلعالمي العربي املشترك موضحا أن اللجنة 
تناقش خالل دورتها 17 بندا تتناول مختلف 
قضايا العمل اإلعالمي العربي املشترك في 
مقدمتها دعم صمود القدس وحماية عروبتها 

ودعم االنتفاضة الفلسطينية.
وأضاف ان اللجنة س����تناقش إنش����اء 
مفوضية لإلعالم العربي والتي س����يؤجل 
إنش����اؤها ملزيد من الدراسة وإنشاء مكتب 
تنفيذي ملجلس وزراء اإلعالم العرب ومناقشة 

الن����واب األميركي  مش����روع قرار مجلس 
بتصنيف مشغلي األقمار الصناعية كمنظمات 
إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات الفضائية 

املصنفة كمنظمات ارهابية.
وأضاف املالك أن اللجنة ستبحث كذلك 

متابعة تنفيذ قرارات مجلس اجلامعة العربية 
على مستوى القمة وعلى املستوى الوزاري 
اضافة الى تكثيف أش����كال الدعم االعالمي 
العربي للقضية الفلسطينية واخلطوات التي 
اتخذت حتى اآلن في اطار اخلطة اجلديدة 

للتحرك االعالمي العربي في اخلارج.
واكد اهتمام اللجنة مبتابعة تنفيذ قرارات 
مجلس وزراء االعالم العرب في دورته السابقة 
فيما يخص مناصرة القضايا العربية اعالميا 
مبا في ذلك انتاج البرامج التلفزيونية عن 
القدس وتهويدها واملمارسات االسرائيلية 

الهادفة الى طمس هويتها العربية.
وقال الشيخ فيصل ان اللجنة ستبحث 
كذلك متابعة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس 
وزراء اإلعالم في دورته الس����ابقة بدعوة 
وس����ائل اإلعالم العربية الى تنظيم حملة 
تبرع للقدس وح����ث الصناديق والهيئات 
املالي����ة العربية على رصد اعتمادات مالية 
إضافية لدعم جهود الشعب الفلسطيني في 

القدس وما حولها.
التوصيات الصادرة  وس����تتابع تنفيذ 
م����ن مجل����س وزراء اإلع����الم العرب حول 
دور اإلعالم العربي ف����ي التصدي لظاهرة 
االرهاب وتوصيات اللجنة العربية لإلعالم 
االلكتروني واللجنة العليا للتنس����يق بني 
القنوات الفضائية العربية واللجنة العليا 
لشؤون اإلنتاج اإلعالمي والتعاون اإلعالمي 

العربي الصيني.

)ناصر عبدالسيد( الشيخ فيصل املالك متحدثا إلى الزميلة هناء السيد   

اسماعيل الكندري متحدثا للسفير د.رشيد احلمد عن املقر اجلديد للمكتب

خليل الشمري

احلمد يّطلع على مجسم للمكتب واملنطقة احمليطة به

نبيلة العنجري

رئيس األركان الفريق الركن أحمد اخلالد يقلد أحد الضباط رتبته العسكرية

الخالد قّلد ضباطًا رتبهم العسكرية
برعاي���ة وحض���ور رئيس 
الفريق  العامة للجيش  األركان 
الركن أحمد اخلالد، أقيم صباح 
العامة  امس في رئاسة األركان 
للجي���ش حفل تقليد كوكبة من 
الضباط رتبهم العس���كرية من 
رتبة رائد الى رتبة مقدم، ومن 
رتبة نقيب الى رتبة رائد تنفيذا 
للمرس���وم األميري الصادر من 
صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة. بدأ حفل التقليد 
بقراءة املرسوم األميري، ومن ثم 
قام رئيس األركان العامة للجيش 
وأعضاء مجلس الدفاع العسكري 
وعدد من ق���ادة اجليش بتقليد 
الرتب للمترق���ني، ووجه كلمة 
للمحتفى بهم نقل خاللها تهنئة 
ومباركة رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، موصيا إياهم بطاعة اهلل 
سبحانه وتعالى وحماية الوطن 
والذود عن أراضيه وطاعة ولي 

ووضع كل قدراتهم خلدمة الوطن 
لرفع رايته حت���ت ظل صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.

األمر، وأن تكون هذه الترقية دافعا 
لهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
املتواصل، والتقيد بحسن اخللق 
وطاعة القادة ومواصلة التدريب، 


