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البابطين من الصالون اإلعالمي:
 األموال  ال تعني شيئًا إذا لم نعمل لمجتمعنا وديننا

دعا رجال األعمال إلى أن يقوموا بواجبهم وأكد أن جائزة عبدالعزيز سعود البابطين أصبحت لها فروع كثيرة

عبدالعزيز سعود البابطني متحدثا في الصالون اإلعالمي والى جانبه الزميالن ماضي اخلميس وسامي النصف

بيان عاكوم
»االموال ثروة ال تعني شيئا 
اذا انهى اإلنس���ان حياته دون ان 
يعمل ملجتمعه ودينه ولو بجهد 

بسيط«.
هذا ما بدأ به رئيس »مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز البابطني لالبداع 
الشعري« وذلك خالل استقباله 
في الصالون اإلعالمي مساء اول 
من امس بحضور عدد من اطياف 

املجتمع الكويتي.
األمني العام للملتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس طرح على 
ضيفه بعض االسئلة التي تدور 
حول نش���أة وحياة عبدالعزيز 
البابط���ني والذي حت���دث عنها 
هذا االخير وبامكاننا القول انها 
كانت نش���أة حتمل ف���ي طياتها 
دالئل كثيرة على حب هذا الرجل 
للعمل واالندف���اع واملثابرة التي 
كانت س���ر جناحه ووصوله الى 

هدفه وحتقيق حلمه.
نشأة البابطني لم تكن عادية 
وكما قال بدأت حياتي موظفا في 
املع���ارف وكنت اعمل بعد الظهر 
تاجرا وطالبا في الوقت نفس���ه، 
الفتا الى ان هم���ه كان في بداية 

حياته تنظيم وضعه املالي.
البابطني: بعد عملي  واضاف 
الغذائية تركت  كموزع للم���واد 
الوظيفة وتفرغت بش���كل كلي 
لعملي الفتا الى ان عمله توسع 
ولم يقتصر عل���ى الكويت فقط 
وامنا اصبح له فروع في بورسعيد 
واس���طنبول وج���دة وطه���ران 
الى ان مكتبه  وكابول، مش���يرا 
اصبح قنصلية افغانية في الكويت 
حي���ث كان يخلص كل معامالت 

الرئيس السوري بشار االسد الذي 
طلب منه اقامة االنشطة الثقافية 
في سورية، مشيرا الى انها ستبدأ 
عام 2012 الن العام املقبل ستكون 
هذه االنشطة في كوبنهاغن وذلك 
القناعهم ان الدين االسالمي دين 

محبة ورحمة.
وردا على سؤال عما اذا كانت 
الثقافة تصلح ما تفسده السياسة 
حتدث عن دوره في اعادة العالقات 

ما بني إيران واجلزائر.
البابطني من االنسالخ  وحذر 
عن اللغة العربية، مشيرا الى ان 

هذا قمة اخلطورة.
وفي مداخلة حول توس���يع 
البابطني قال »هذا  دور مؤسسة 
األمر يحتاج الى تضافر اجلهود 
والتع���اون بني رج���ال االعمال 
واحلكومات، مؤكدا ان احلضارة 
العربية ل���م تصنعها احلكومات 
فقط وامنا رجال االعمال الشجعان 
واملبدعون داعيا رجال االعمال ألن 

يقوموا بواجبهم جتاه امتهم.

أرض المكتبة

وحول ما اثير من لغط فيما 
التي بنيت عليها  يخص االرض 
املكتبة وان ما تقوم به املؤسسة 
من اجل الشهرة قال »طريق الشهرة 
سهل وبال متاعب ملن يريد الشهرة 
اما ما نقوم به فهو عمل فيه الكثير 

من املصاعب.
وعن مسألة ارض املكتبة اكد 
ان املكتبة ملتزمة بسداد ما عليها 
للحكومة شهريا وان االرض هي 
ارض مؤجرة وس���يتم تسجيلها 
كأرض مخصصة لوقف عبدالعزيز 

البابطني الثقافي اخليري.

وصلت إلى النجاح«.
ولفت البابطني الى ان مؤسسة 
عبدالعزيز البابطني تقوم بدورات 
تدريبية لعروض الشعر العربي 
بالتعاون م���ع 43 جامعة عربية 
وغربية، مشيرا الى أن تأثر االجانب 
بالشعر حتى ان هناك 3 شقيقات 
صينيات فزن في مسابقات الشعر 

باملراكز الثالثة األولى.
وقال البابطني انه منذ عام 1991 
وحتى اآلن تخرج اكثر من 2000 

طالب وطالبة.

مجاالت ثقافية متنوعة

وب���ني البابط���ني أن جائ���زة 
عبدالعزي���ز س���عود البابط���ني 
توسعت واصبح لها فروع مختلفة 
في مجاالت ثقافية متنوعة منها 
مركز البابطني للتراث الشعري.

وذكر البابطني انه اجتمع مع 

اجيال كثيرة كان لها تأثير ايجابي 
في مجتمعاتها، ولفت البابطني الى 
ان حركة املبتعثني امتدت لتشمل 
الدول االسالمية التي انفصلت عن 
االحتاد السوفييتي ثم الى افريقيا 
وفلس���طني عن طري���ق الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وحتدث البابطني عن مساعيه 
إلرساء الفكر االسالمي حيث سعى 
جاهدا لبيان ان االسالم ال يرتبط 

باالرهاب.
واش���ار البابط���ني الى انه مت 
بناء 25 مدرس���ة من املغرب الى 
قرغيزستان وكان شرطهم التركيز 

على اللغة العربية.
وحتدث البابطني عن املصاعب 
التي مر بها خالل مسيرة حياته 
والتي بدأت منذ بدايته للعمل اال 
انه قال »الي���وم اترحم على من 
حتداني النه لوال هذا التحدي ملا 

واحتياجات األفغانيني، مبينا انه 
حصل حينها على وكالة الدخان 

»مارلبورو«.
وحتدث البابطني عن اندفاعه 
وحبه للعم���ل وتفانيه من اجل 
عمله حتى ق���ال: وصلت ملرحلة 

في منامي ان احلم بالعمل.

الشعر حلم حياتي

وقال البابطني: عندما حتسن 
املالي واس���تقراري في  وضعي 
التجارة فكرت في الش���عر، الفتا 
الى انه من���ذ الصغر كان مولعا 
بالشعر وكان يرى الشعراء اناسا 
يختلفون عن بقية البشر، واضاف 
كنت احلم بأن تكون لي بصمة في 

الشعر عندما اكبر.
البابط���ني عن بعثة  وحتدث 
البابط���ني للتعليم في  س���عود 
اخلارج، مشيرا الى انه مت ابتعاث 

جانب من املشاركة الكويتية مبهرجان »winter festival 2010« في سراييڤو

)محمد ماهر(الشيخ د.محمد الصباح والشيخ خالد بن أحمد خالل حديثهما للصحافيني

أكد التعامل معها بكل وضوح وشفافية وبميزان العدل واإلنصاف

محمد الصباح: مجلس الخدمة المدنية سيبحث 
الشهر المقبل جميع قضايا البدالت والمزايا الوظيفية

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة الشيخ د.محمد 
الصباح اهتمام مجلس اخلدمة املدنية بجميع مشاغل 

قطاع العمل احلكومي الكويتي.
وقال الشيخ د.محمد الصباح تعليقا على ما يثار 
في الس����احة االعالمية من اخب����ار تتعلق بالبدالت 
واملزايا الوظيفية للجه����ات احلكومية ان »مجلس 
اخلدمة املدنية يتعامل مع هذه االمور بطرق عملية 
مدروسة وفي اطار الدستور والنظم والقوانني واللوائح 
املعمول بها في الدولة مسترش����دا في ذلك باملالئم 
من التوصيات التي خلصت اليها الدراسة التي قام 

باعدادها خبراء البنك الدولي املكلف من قبل املجلس 
بدراسة الواقع الوظيفي«.

واضاف استكماال لهذا النهج فإن مجلس اخلدمة 
املدنية سيعقد في الشهر املقبل اجتماعا خاصا لبحث 
ومناقشة جميع املواضيع املتعلقة بالبدالت واملزايا 
الوظيفية املعروضة علي����ه من اجلهات احلكومية 

والتي تتجاوز في مجملها ال� 80 موضوعا.
وذك����ر ان مجلس اخلدمة املدني����ة »يتعامل مع 
ال����� 80 موضوعا بكل وضوح وش����فافية ومبيزان 
العدل واالنصاف مراعي����ا في ذلك املصلحة العامة 

اوال واخيرا«.

وزير الخارجية: نتمنى أن تفرز االنتخابات 
العراقية تشكيل حكومة تحفظ وحدة العراق

العنزي: تعريف الشعب البوسني بالتضامن 
والحضارة الكويتية بما يعزز العالقات بين البلدين

ش���اركت وزارة اإلعالم في مهرجان ثقافي 
في العاصمة البوسنية سراييڤو بالتنسيق مع 
سفارة البوسنة والهرسك في الكويت وحكومة 

البوسنة ممثلة بوزارة اخلارجية.
وأقيم مؤمتر صحافي من قبل اللجنة املنظمة 
ملهرجان »winter festival 2010«، بحضور وكيل 
وزارة اخلارجية السفير أدهم باشيش، ومدير 
املهرجان ابراهيم باش���ي، للتعريف باملهرجان 
وأهدافه، خاص���ة ان البلدين تربطهما عالقات 
طيبة ومميزة ومحبني للس���الم، حتدث خالله 
املشرفان على املعرض واالعالم اخلارجي بوزارة 
اإلعالم، فارس العنزي وهيا الفوزان حول طبيعة 
املشاركة والتي ستكون عبر فرقة »القصر األحمر 
الشعبية« لتعرض الفن الشعبي الكويتي واخلط 
العربي مبش���اركة اخلطاط علي البداح، وركن 
تراثي يحتوي على عرض مجموعة من منتجات 
السدو مبشاركة رمي الوقيان وفن حرفي »قالف« 

مبشاركة عبداهلل األش���وك والفنان التشكيلي 
كامل فرس، وركن للص���ور الفوتوغرافية عن 
ماضي وحاضر الكويت للمصور منصور الهزاع، 
وركن للكتب واملطبوعات اإلعالمية لتوزيعها 

على احلضور واجلمهور البوسني.
وق���ال العنزي انه بناء على تعليمات وكيل 
وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك جاءت املشاركة 
في هذا املهرجان لتعريف الش���عب البوس���ني 
بالثقافة واحلضارة الكويتية وتعزيز العالقات بني 
البلدين وابراز صور معالم الكويت احلضارية في 
احملافل الدولية، وفي اخلتام تقدم العنزي بالشكر 
اجلزيل وعظيم االمتنان للس���فارة البوسنية 
في الكويت على رأسها السفير ياسني رواشدة، 
والسفير ادهم باش���يش على اجلهود املبذولة 
من قبلهم وتس���خير جميع االمكانيات وتذليل 
جميع الصعوبات إلجناح املهرجان ومش���اركة 

الكويت.

خالد بن أحم�د: نأمل خيرًا م�ن المفاوضات
غير المباش�رة بين الفلس�طينيين واإلسرائيليين

بيان عاكوم
فيما أمل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ان تفرز نتائج 
االنتخابات العراقية تشكيل حكومة 
قادرة على احلف����اظ على وحدة 
الع����راق وان يعود العراق عامال 
فاعال ومس����اندا لالمن االقليمي، 
أمل الشيخ خالد بن احمد وزير 
خارجية البحرين خيرا على صعيد 
بدء املفاوضات غير املباشرة بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، مشيرا 
الى انهم سيرون ماذا سيتم فعله 
بعد انتهاء مدة ال� 4 اشهر والتي 
حددها مجلس اجلامعة العربية. 
جاء ذلك قبيل توجه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مع وزير 
خارجية البحرين الش����يخ خالد 
ب����ن أحمد آل خليفة الى الرياض 
للمشاركة في االجتماع الوزاري 

اخلليجي. وهذه التفاصيل:
ماذا عن االجتماع الوزاري في 

الرياض؟
سنحضر االجتماع وسيتضمن 
مواضيع سياسية وكذلك اقتصادية 
فهن����اك قرارات اتخ����ذت في قمة 
الكويت وسنرى اين وصلت من 
حيث التنفيذ، وكذلك االس����بوع 
املقبل سيكون هناك اجتماع في 
اليم����ن وهو اس����تكمال للمؤمتر 
ال����ذي عقد ف����ي لندن ملس����اعدة 
الناحي����ة االقتصادية  اليمن من 
وملواجهة التحدي املتعلق بأمنها 
واس����تقرارها ووحدة أراضيها، 
ودائما نحن اجتماعاتنا في دول 
مجلس التع����اون قصيرة لكنها 

مثمرة وفاعلة ومنتجة.
في الس��ياق اليمن��ي هل حدد 

الدعم املادي من الكويت لليمن؟

الشعب العراقي ووحدة أراضيه 
وكذلك يعود العراق قويا وعامال 
فاعال في حتقيق األمن واالستقرار 

في املنطقة.
تابعن����ا جميعا وكذلك العالم 
ه����ذه االنتخابات ونرى ان عراقا 
دميوقراطيا يحترم حقوق اإلنسان 
العراق  الدولي ه����و  والقان����ون 
الذي يكون عامال مس����اندا لألمن 

اإلقليمي.
الش����يخ خالد بن أحمد وزير 

خارجية البحرين:
مع بدء املفاوضات غير املباشرة 
بني إس��رائيل والفلسطينيني هناك 
من اعتبره��ا تراجعا ف��ي املوقف 
العرب��ي، خصوصا مع اس��تمرار 

التوسع االستيطاني.
أب����دا، املفاوضات منذ س����نة 
مس����تمرة على نف����س الطريقة، 
اآلن حسب قرار اجلامعة العربية 
أعطيت فترة 4 أش����هر وسنرى 

ونأمل دائما خيرا.

هذا ليس مؤمترا للمانحني.
بالنس��بة جلولة نائ��ب الرئيس 
املنطق��ة وإب��داء  األميرك��ي ف��ي 
النوايا  العربية حس��ن  املجموع��ة 
املباشرة  غير  للمفاوضات  بقبولها 
واالسرائيليني،  الفلس��طينيني  بني 
ه��ل هن��اك تنس��يق ب��ني العرب 

واألميركيني؟
الدول  قرار مجلس جامع����ة 
العربية واضح وهو إعطاء فرصة 
4 أشهر لنرى ماذا ميكن ان تقوم 
به اميركا من حيث الضغط على 
إسرائيل للعودة الى مسار احلل 
الس����لمي ألن ما يقوم به رئيس 
وزراء اسرائيل ميكن ان نسميه 

باي شيء إال السالم.
كي��ف تقي��م النتائ��ج األولي��ة 

لالنتخابات العراقية؟
هذه نقطة مهمة في املس����ار 
العراقي ونتمنى ان  السياس����ي 
تشكل هذه النتائج حكومة تكون 
قادرة على احلف����اظ على وحدة 

توجه إلى الرياض للمشاركة في االجتماع الوزاري الخليجي

الكويت تشارك في مهرجان ثقافي بسراييڤو

»فزعة« كويتية - خليجية أنقذت جمال وعبيد من الضياع
في حلقة إنسانية من برنامج »مع الناس« على شاشة »سكوب« أبكت المشاهدين

عبيد يكشف عن آثار التعذيب على جسده مقدم برنامج »مع الناس« اإلعالمي الزميل سعود الورع متأثرا بحالة جمال وعبيد

جمال متأثرا وهو يحكي قصته

جمال وعبيد مع الورع أثناء احللقة وعودة االبتسامة بعد التعاطف الكبير مع حالتهما جمال وعبيد يبكيان أثناء سماع صوت والدتهما الغائبة منذ سنوات

ه���ّزت قضية احلدثني »جم���ال وعبيد« 
املجتمع الكويتي الذي تابعها بدهش���ة أول 
من امس ضمن برنام���ج »مع الناس« على 
شاشة تلفزيون »سكوب« الذي أعاد عبرها 
الى الض���وء وبقوة ملف العنف مع األطفال 
وضرورة حمايتهم من الضياع والتش���رد 

واالنغماس في عالم اجلرمية.
ومع عرض قص���ة جمال وعبيد، »فزع« 
الكويتيون لهما وتعاطفوا معهما حتى وصل 
األمر الى وزيري الداخلية والش���ؤون وكل 
القياديني املعنيني واإلدارات املتعلقة باملوضوع 
في وزارتيهما، وأوفد وزير الداخلية العميد 
عبدالفتاح العلي الذي تسلم احلدثني وتولى 
التنسيق مع الرعاية االجتماعية لتوفير اإلقامة 

لهما حلني حسم قضيتهما.
املوضوع بدأ مع تعرض الولدين للتعذيب 
في منزل والدهما بعد أن طلق والدتهما قبل 
س���نوات، وواجه الولدان عدم تقبل كل من 
زوجة والدهما اجلديدة وزوج والدتهما لهما، 
وأدى ما تعرضا له من تعذيب الى نوع من 

التشتت الذهني والبطء في التعلم.
وكاد جمال وعبيد يواجهان مصيرا أسود 
لوال تدخل مواطنة تدعى »أم ناصر« حيث 
تولت إيواءهما في منزلها وأوصلت القضية 

الى تلفزيون »سكوب« الذي فجرها وحولها 
الى قضية رأي عام مبهنية عالية.

»أم ناصر« روت املعاناة ورغبتها في أن 
حتمي الولدين ولكنها أشارت الى اصطدامها 
بالقان���ون ألنه ال قرابة لها بالولدين اللذين 
ذهبت لتسجيل قضية بعد تعرضهما للتعذيب، 
لكن فريق مخفر الظهر رفض تسجيل القضية، 
كما واجهتها صعوبات في استصدار تقرير 

طبي حول التعذيب من مستشفى العدان.
بعد عرض قضية الولدين التي أثرت في 
اجلميع مبا في ذلك مقدم برنامج »مع الناس« 
اإلعالمي الزميل سعود الورع انهالت االتصاالت 
من داخل الكويت وكذلك من السعودية وعدد 
من دول اخلليج على »سكوب« للتبرع للولدين 
ومس���اعدتهما والتندي���د بتقصير وعقوق 
والديهما واإلشادة ب� »فزعة« أم ناصر وروحها 

الكويتية األصيلة.
واستكمل امللف أمس بحلقة استضافت 
النائبة د.أس���يل العوضي التي شددت على 
أهمية حماية األسرة والطفل وحقوق األوالد. 
كما أعطى كل من وزيري الشؤون والداخلية 
التوجيه���ات للمعني���ني مبتابعة ومعاجلة 
امللف الذي وعدت »س���كوب« مبتابعته الى 

النهاية.


