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)كرم دياب( محمد اجلالهمة وإميان احلميدان خالل املؤمتر الصحافي   
الفريق الركن احمد اخلالد مستقبال السفير املصري لدى البالد طاهر فرحات

رئي���س  اس���تقبل 
االركان العامة للجيش 
الفري���ق الرك���ن احمد 
اخلالد مبكتبه ظهر امس 
سفير جمهورية مصر 
العربية الشقيقة لدى 

البالد طاهر فرحات.
اللق���اء  خ���الل  مت 
تبادل االحاديث الودية 
ومناقش���ة اهم االمور 
واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك السيما املتعلقة 
العسكرية،  باجلوانب 
العالقات  مشيدا بعمق 
البلدين  ب���ن  الثنائية 
الشقيقن واحلرص على 

تعزيزها وتطويرها.

رئيس األركان والسفير المصري
 بحثا المواضيع المتعلقة بالجوانب العسكرية

»أمانة األوقاف«: بدء التسجيل لمسابقة 
الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده

نادي ريماس للفتيات يبدأ موسمه التاسع

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية يعتزم تقديم 
مساعدات لمنكوبي وضحايا السيول بمصر

بقيمة مليوني جنيه مصري

القاه���رة: أعلن مدير املكت���ب الكويتي 
للمش���روعات اخليرية في مصر اسماعيل 
الكن���دري ام���س ان املكتب يعت���زم تقدمي 
مساعدات عينية بقيمة مليوني جنيه مصري 
ملساعدة منكوبي وضحايا السيول في أسوان 

وشمال سيناء )العريش(.
وذكر الكندري ف���ي تصريح ل� »كونا« 
أن هذه املساعدات مقدمة من بيت التمويل 
الكويتي والتي تأتي في اطار العالقات الطيبة 
والوطي���دة القائمة بن الش���عبن املصري 

والكويتي الشقيقن.
وأضاف ان ه���ذه املب���ادرة تأتي أيضا 
تكاتفا مع االشقاء املصرين املتضررين من 
السيول في محافظتي أسوان وشمال سيناء 

وتعبيرا عن مشاعر الود واحملبة الراسخة 
بن شعبي البلدين ومساهمة للتخفيف عن 

معاناة املتضررين.
وأش���ار الى قيام املكتب بالتنسيق مع 
املسؤولن في احملافظتن بتسهيل وصول 

هذه املساعدات ملستحقيها.
واكد أن هذا املسعى الذي يقوم به املكتب 
الكويتي يعد اس���تمرارا النشطته اخليرية 
املختلفة الت���ي ينفذها في جمهورية مصر 

العربية في كل املجاالت.
وأوضح الكندري أن هذه األنشطة تتضمن 
بناء املستشفيات واملساجد واملعاهد االزهرية 
وكفالة االيتام وتقدمي املساعدات العالجية 
وذلك بالتنسيق مع وزارة االوقاف واالزهر 

الشريف ووزارة التضامن االجتماعي ووزارة 
الصحة.

وأكد أن عمق العالقات املصرية � الكويتية 
الطيبة يع���ود الى قدمي األزل، حيث يجمع 
البلدين الهدف الواحد واملصلحة املشتركة 
والتعاون املثمر في شتى املجاالت في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وأخيه الرئيس املصري حسني 
مبارك والتي كان لها االثر العميق في تنامي 

املشاعر الطيبة بن الشعبن.
وكانت امطار غزيرة قد هطلت يوم 17 يناير 
املاضي على محافظتي اسوان وشمال سيناء 
مما تسبب في سيول ادت الى وقوع العديد 

من الضحايا وخسائر مادية فادحة.

صرح الداعية نبيل العوضي رئيس مجلس 
إدارة مبرة طريق اإلميان واملشرف العام على 
مشاريعها الدعوية بأن نادي رمياس للفتيات 
س���يبدأ أنشطة موسمه التاسع وذلك للفتيات 
من سن 10 س���نوات وحتى 18 عاما في الفترة 
من 11 اجلاري وحتى 18 مارس وملدة خمس���ة 
اسابيع، موضحا ان التسجيل سيستمر حتى 

بدء االنشطة.
وقد أوضح العوضي ان فترة االنشطة قد مت 
تقسيمها وتخصيصها مبا يفيد الفتيات في تنمية 
املهارات اخلاصة وتزويدهم بالدورات العلمية 
والتربوية والترفيهية على ايدي اساتذة جامعين 
وتربوين متخصصن، حيث سيتم استضافة 
د.عدنان الشطي اخلبير التربوي واالستاذ في 

جامعة الكويت وذلك خالل االس���بوع االول من الدورة ليساعد 
املشتركات من الفتيات في تطوير مواهبهم التربوية والوقوف 
على املشكالت التي تطرأ على هذه الفئة العمرية وكيفية حلها 

ومعاجلتها نفس���يا وتربويا، وسيكون ضيف 
االسبوع الثاني د.وليد الرومي والذي سيلقي 
محاضرة حتت عنوان »من أنا..؟« لتأكيد الثقة 
بالنفس عند الفتيات وتوضيح املهارات التي 
تتميز بها كل فتاة وكيف لها أن تنمي هذه املهارات 
مبا ينمي ش���خصيتها في املجمع. وستحظى 
االسابيع املتبقية بالعديد من االساتذة واخلبراء 
في شتى املجاالت التي تتعلق بفنون التعامل مع 
اآلخر وحتفيز اجلوانب النفسية واالجتماعية 

واالبداعية عند الفتيات.
واض���اف الداعية العوضي ان اخلميس من 
كل اسبوع سيشهد نشاطا تربويا ثقافيا إميانيا 
متنوعا في مقر املبرة بضاحية السالم قطعة 2 
شارع 201 منزل 30 وذلك في وجود مشرفات 
مؤهالت علميا وتربويا، كما سيشهد يوم السبت من كل اسبوع 
رحلة خارجية الى العديد من معالم الكويت الثقافية والترفيهية 

والعلمية والتاريخية.

بدأت األمانة العامة لألوقاف 
عملية التسجيل ملسابقة الكويت 
الكب���رى حلفظ الق���رآن الكرمي 
التي تنظمها  ال���� 14  وجتويده 
األمانة سنويا برعاية كرمية من 
صاحب السمو األمير ويستمر 
التس���جيل فيها حتى 11 مارس 

املقبل.
وقالت امن عام األمانة باإلنابة 
إميان احلميدان في مؤمتر صحافي 
ان الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي 
وعلومه أمت جمي���ع الترتيبات 
والتحضيرات للمسابقة مضيفة 
ان عدد املتقدمن لهذه املسابقة 

السنوية يزداد عاما بعد عام.
واشارت احلميدان الى الدور 
الذي تقوم به مس���ابقة الكويت 
الكبرى حلفظ القرآن وجتويده 
املبادرات والنشاطات  بتشجيع 
التي من ش���أنها ان تعلي كلمة 
اإلسالم وحترص على احملافظة 

على اصول الدين احلنيف.
وأوضح���ت انه جرت العادة 
س���نويا ان تقام املسابقة حتت 
شعار يحث الشباب على التقرب 
من كتاب اهلل وهذا العام ستقام 
املسابقة حتت شعار »أهل اهلل 
وخاصته« ومت رصد مبلغ 100 
الف دينار سيتم توزيعها كجوائز 
نقدية في احلفل اخلتامي ليتشرف 
الفائزون والفائزات بتكرميهم من 
قبل صاحب الس���مو األمير كما 

جرت العادة في كل عام.
ب���دوره ق���ال نائ���ب األمن 
العام للمصارف الوقفية محمد 
اجلالهمة ان املسابقة تهدف الى 
تشجيع املواطنن على اختالف 
أعمارهم على اإلقبال على كتاب 
اهلل ت���الوة وحفظ���ا وجتويدا 
وتدب���را وايجاد جو تنافس���ي 
مش���جع على حفظه وتالوته 
وجتويده ويقدمهم كنماذج طيبة 

لالقتداء والتأسي بها.
وتنقسم املسابقة الى قسمن: 

االول املسابقة العامة وتختص 
بحفظ وجتوي���د القرآن الكرمي 
وهي مفتوح���ة للمواطنن من 
جميع األعمار وجوائزها تنقسم 
الى ست شرائح حسب األجزاء 
احملفوظ���ة ل���كل م���ن الرجال 
والنساء. والقسم الثاني يختص 
مبس���ابقة النشء والشباب في 
الكرمي  الق���رآن  حفظ وجتويد 
ومتاحة للشباب من طلبة املدارس 
التطبيقية واجلامعة  واملعاهد 
ومن في حكمهم ومقسمة الى 4 

فئات حسب املرحلة التعليمية 
وكل فئة تنقسم الى 4 شرائح 

حسب عدد األجزاء.
وأوض���ح اجلالهم���ة ان���ه 
اميانا ب���دور األمان���ة في دعم 
ذوي االحتياجات اخلاصة فقد 
مت تخصيص مس���ابقة لذوي 
االحتياجات اخلاصة في حفظ 
الكرمي وهي  الق���رآن  وجتويد 
للبن���ن والبن���ات ويبلغ عدد 
جوائز هذا الفرع من املس���ابقة 

10 جوائز.

نبيل العوضي

وزير اإلعالم يدعو للتمسك بأحكام الدستور والثوابت الوطنية 
والبعد عن كل ما يخالف القانون واألعراف االجتماعية

بعث وزير االعالم ووزير النفط 
الش����يخ احمد العبداهلل بكتاب الى 
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 

املرزوق جاء فيه:
التزاما منا وهديا بكلمة س����يدي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد والتي وجهها سموه الى الشعب 
الكويتي يوم 2009/12/29 والتي كانت 
االمة في امس احلاجة الى سماع سموه 
ليوضح لنا ما تعرضنا له من مساس 
بثوابتنا الوطنية واساءة الى نسيجنا 
االجتماعي وخروج البعض عن االلتزام 
بقيمنا االصيلة التي يتمتع بها ابناء 
الكويت منذ القدم والتي هي جوهر 
املواطنة الصاحلة فتلك املنظومة يجب 

علينا جميعا احلفاظ عليها وال يتحقق 
ذلك اال بتضافر جميع اطياف الوطن 
من سلطاته ومؤسساته ومواطنيه.

وهنا يبرز الدور املهم لوس����ائل 
االعالم سواء املقروءة او املسموعة 
او املرئي����ة في العمل على ابراز هذه 

املنظومة والعمل على تنميتها.
لذا فإن ما ورد بكلمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لوسائل 
االعالم قد تضمنت التشديد على ان 
تلتزم باملعايير املهنية السليمة في 
اداء دورها االعالمي الواعي املسؤول 
تأسيس����ا على ان االعالم جزء فاعل 
وأساسي في نظامنا الدميوقراطي وقد 
شدد سموه على اهمية عدم انحراف 

االعالم عن رسالته الوطنية مما قد 
يهدد امن واستقرار البالد ووحدتها 
الوطنية، فيج����ب ان يكون للجميع 
رؤية جتسد مفهوما عمليا واضحا 
للوحدة الوطنية نعمل جميعا على 
حفظها وصيانتها وعدم املساس بها 
حتت اي مس����مى. كما شدد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في 
كلمته على توضيح مفهوم املمارسات 
الدميوقراطية واصوله����ا وادواتها 
الدستورية التي يتم ممارستها من 
خالل الزمان واملكان احملدد لها ويجب 
اال تخرج عن االطار الدستوري لها حتى 
ال تتحول هذه املمارسات الى فوضى 
ومترد على االسس والقواعد واالعراف 

والتقاليد االجتماعية، ودستورنا الذي 
ارتضيناه جاء على نحو من الشمولية 
واالنفتاح والتكامل ويتسع للتعبير 
عن الرأي في حدود االطار الدستوري. 
وقد اكد سموه رفضه للممارسات التي 
شهدتها الساحة الكويتية وما انطوت 
عليه من مظاهر وممارسات واصداء 
انفعالية غير محسوبة العواقب مما 
يهدد نسيجنا االجتماعي وما منلكه من 
مكتسبات وثوابت وطنية اكتسبناها 
نتيجة تضحيات ابناء هذه االرض 
اخليرة بصدق عزميتهم واصرارهم 

عبر التاريخ.
لذلك ولكل ما تقدم ونتيجة ملا متر 
به البالد في هذه املرحلة احلرجة من 

ممارس����ات مرفوضة وعمال بأحكام 
القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن 
املطبوعات والنش����ر والقانون رقم 
61 لسنة 2007 بشأن االعالم املرئي 
واملس����موع، والت����ي ج����اءت احكام 
نصوصهما تؤكد على ان حرية التعبير 
مكفولة وينظمها القانون على وجه ال 
يعوق ممارستها او يعطل مضمونها، 
اال ان هذه احلري����ة تفقد قيمتها اذا 
اقترنت مبمارسات خاطئة قد تؤدي 
الى تهديد للوطن بصفة عامة وأمن 
واس����تقرار املواطنن بصفة خاصة 
هذا وقد ورد بهذين القانونن بعض 
احملظورات التي ال يجوز القيام بها 
سواء بالنشر او بالبث ورتب كل قانون 

عقوبات نتيجة ارتكابها، فضال عن 
االحكام االخرى ذات الصلة الواردة 
في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار 

قانون اجلزاء والقوانن املعدلة له.
فم����ن جم����اع ما تقدم مل����ا كانت 
مؤسستكم تدعم املسيرة االعالمية 
بالكويت فإن وزارة االعالم تدعوكم 
للتمسك بأحكام دستورنا وثوابتنا 
الوطنية والبع����د عن كل ما يخالف 
القانون وااللت����زام بقيمنا واعرافنا 
االجتماعية االصيل����ة حتى يحقق 
االعالم الكويتي بجميع اطيافه هدفه 
االساسي في حماية حرية الرأي وذلك 
كله عمال بتوجيهات صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

التزامًا وهديًا بكلمة صاحب السمو في 29 ديسمبر

الشيخ أحمد العبداهلل

حرصاً على تعزيزها وتطويرها 

في الفترة من 11 الجاري حتى 18 مارس ولمدة خمسة أسابيع


