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شعبان: كل األديان السماوية دعت إلى إكرام وإجالل األم

أسامة أبوالسعود
على انغام »ست الحبايب يا حبيبة.. 
يا أغلى من روحي ودمي.. يا حنينة وكلك 
طيب���ة.. يا رب يخليكي يا أمي« كان يوم 
الوفاء لمن ضحت بزهرة شبابها وأفنت 
عمرها ف���ي خدمة ابنائها، انها األم ومهما 
بلغ التكريم فلن يفيها حقها، لكنها لمسة 
وفاء وعرفان بالجميل نظمتها لجنة المرأة 
بمجلس الجالية المصرية على مس���رح 
البابطين مساء امس األول تقديرا واجالال 

لدور ست الحبايب.
وبهذه المناسبة القى القنصل حمدي 
ش���عبان كلمة نيابة عن الس���فير صالح 
الوسيمي القنصل العام المصري بحضور 
الس���فير المصري طاهر فرحات واركان 
السفارة والقنصلية ومجلس الجالية وأبناء 
الكنانة في الكويت قال فيها: يشرفني في 
هذه المناسبة الجليلة – االحتفال بتكريم 
األم – ان اتوجه اليكم نيابة عن القنصل 
العام السفير صالح الوسيمي قنصل عام 
جمهورية مصر العربية لدى الكويت والذي 
يعتذر ع���ن عدم حضور هذا الحفل نظرا 

لظروف طارئة.
وتابع شعبان: ان احتفالنا اليوم يعتبر 
محاولة ولو بس���يطة للتعبير عن مكانة 
األم وفضلها، األم التي حضت كل األديان 
السماوية على اكرامها واجاللها وفاضت 
في الكالم عن خصالها وفضائلها األلسنة 

والكتب.
واكد ان االم هي مصدر الحنان والرعاية 
والعطاء بال حدود ه���ي االيثار والعطاء 
والح���ب الحقيقي ال���ذي يمنح بال مقابل 
ويعطي ب���ال حدود، ه���ي المصدر الذي 
يحتوينا ليزرع فينا بذور األمن والطمأنينة، 
هي البلس���م الشافي لجروحنا والمخفف 
آلالمنا، هي اشراقة النور في حياتنا، هي 
الرحمة المهداة من اهلل تعالى، ولن تكفينا 
سطور وصفحات لنحصي وصف األم وما 
تستحقه من بر وتكريم وعطاء امتنانا لما 

تفعله في كل لحظة.
وتابع القنصل حمدي شعبان: ولقد عني 
القرآن الكريم باألم عناية خاصة وقد أمر 
اهلل سبحانه وتعالى ببرها وحرم عقوقها 
وعلق رضاه برضاها كما أمر الدين بحسن 
صحبتها ومعاملتها بالحسنى ردا للجميل، 
قال تعالى )وقضى ربك اال تعبدوا إال إياه 

وبالوالدين احسانا(.
وختم كلمته بالقول: في الختام اوجه 
تحية اجالل واكبار، تحية حب ووفاء – من 
خالل االمهات الفاضالت المكرمات اليوم 
– لكل أم ضحت من أجل ابنائها وكافحت 
من اجل اسرتها وقامت بالدور الذي جعلها 

تحتل هذه المكانة العظيمة.
ومن جانبه القى األمين العام لمجلس 
الجالية المصرية م.علي العلمي كلمة قال 
فيها: بادئ ذي بدء اعبر لكم عن سعادتي 
لوجودي بينكم للمشاركة في احتفال ذي 
نكهة خاصة، والذي يحرص مجلس الجالية 
على تنظيمه سنويا، وذلك لتكريم كوكبة 
من االمهات المثاليات، وتجسيد االعتراف 
من خالل تكريمهن بفضل االم، هذا الفضل 
الذي اقرته الشريعة اإللهية واتفقت عليه 
كل االديان السماوية ورسخه الذكر الحكيم 

والسنة النبوية.
وتابع العلمي: انن���ا عندما نتكلم عن 
األم فانما نعني الوالدة واالخت والزوجة 
واالبنة والعمة والخالة، فكل منهن ام وكل ام 
بالفطرة نبع للعطاء، وكل ام اذا ما اعددناها 
جيدا فقد اعددنا شعبا طيب االعراق، نعم، 
فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي في الوقت 
نفسه صانعة ومربية للنصف اآلخر وال 
يمكن للحياة ان تستقيم من دونها، ومن 
المستحيل االستغناء عن دورها ولهذا فقد 
اعلى اهلل تعالى من شأنها وجعل الجنة 

تحت اقدامها.
واض���اف: اق���ول لألمه���ات المثاليات 
المكرم���ات الليلة: ان م���ا تلقينه هنا من 
تكريم انما هو تعبير بسيط عن االمتنان 
والتقدير لجهدكن الذي بذلتنه عن طيب 
خاطر ودون انتظار ألجر واستطعتن ان 
تتحدين الظروف في صالبة وقوة مقرونة 
بالعزة، فحق علينا تكريمكن، واعذرونا 
ان كان التكريم رمزيا، لكنه يبقى رسالة 
امتنان منا لدوركن مع اوالدكن فشكرا لكن 
من عمق القلوب، ويطيب لي من خاللكن 
ان اتوجه لكل ام مصرية بالتحية والتقدير 
اعترافا مني بدورها في المجتمع، وبكفاحها 
مع أس���رتها، اما التحية الكبرى فهي لألم 
الكبيرة والعظيمة مص���ر الحبيبة التي 
انجبت العظماء رجاال ونس���اء واسهمت 
في حضارة العالم ش���رقا وغربا وجنوبا 
وشماال وندعو اهلل تعالى ان يحميها من 

كل سوء ومكروه وان يديمها وطنا يعيش 
فينا مهما ابتعدنا عنه باجسادنا وان يجعلها 
دار أم���ن وأمان يدخلها الناس من كل فج 

ان شاء اهلل تعالى آمنين.
وهنأ العلمي جموع المصريين بعودة 
الرئيس حسني مبارك سالما معافى الرض 

الوطن الحبيب.
من جانبها القت مقررة لجنة المرأة عزة 
فؤاد كلمة قالت فيها: اهال بكم في االمسية 
الطيبة التي تفوح جماال وحنانا، فحسبي 
اننا جميعا نستش���عر هذا الجمال وذلك 
الحنان في هذا المكان، وكيف ال والمناسبة 
التي نحتفل بها هي ادفأ مناسبة يمكن ان 
يجتمع عليها بش���ر، انها ذكرى يوم األم، 
األم التي اتى عل���ى ذكرها الذكر الحكيم، 
واوصى بها رس���ول البشرية االمين ژ، 
وجادت ألجلها قريحة الشعراء بكل ما هو 
ثمين، وانحنى الكثير من الرجال العظام 
لها تقديرا وتوقيرا وتبجيال، فتحية لكل أم 
مصرية شربت من نهر النيل فاعطت عطاءه، 
واكلت من نبت ارض وطنها فاطعمت فلذات 

اكبادها وفاء وحبا وحنانا.
واضافت: اعتدنا وتعودنا منذ سنوات 
ان تقوم لجنة المرأة في مجلس الجالية 
باعداد هذه المناسبة السنوية وسيكون 
هذا االحتفال هو االخير للجنة المرأة في 
ظل مجلس الجالية الحالي، الذي قاربت 
مدته على االنتهاء، وأملنا ان يستمر هذا 
التقليد الجميل الذي له من الدالالت الشيء 
الكثير، والذي يعني لنا جميعا ترس���يخ 
قيمة انسانية كبيرة ويعكس قيم الوفاء، 
ويجسد معاني الحب الذي ال مثيل له، وال 
يفوتني في هذا المقام ان استذكر بالحب 
والتقدير والرحمة انس���انة عزيزة على 
قلوبنا جميعًا وهي االخت س���ناء بدوي 
األم التي لم تكن مثالية الوالدها فحسب، 
بل كانت كذلك لكل من كان يلجأ اليها من 
العمال البسطاء طالبا انصافه او مستجيرا 
بها بعد اهلل تعالى، فاللهم ارحمها واعف 

عنها وأسكنها فسيح جناتك.
واخي���را اتق���دم بالتهنئ���ة لالخوات 
االمهات المثاليات الالتي استوفين شروط 
المس���ابقة وخضعن لتحكيم موضوعي 
وعادل وشفاف، وليتنا استطعنا تكريم 
كل االمه���ات، انطالقا من قناعتنا بأن كل 

أم هي بالضرورة مثالية.

خالل احتفال لجنة المرأة التابعة للجالية المصرية بعيد األم بحضور السفير فرحات

)أسامة البطراوي(السفير طاهر فرحات وم.علي العلمي وأركان السفارة مع األمهات املكرمات السفير طاهر فرحات والقنصل حمدي شعبان واملستشار العسكري العقيد أشرف بركات والقنصل محمد األمير وأركان السفارة في مقدمة احلضور

القنصل حمدي شعبان يلقي كلمة القنصل العام السفير صالح الوسيمي م.علي العلمي متحدثا للحضور

الجويهل: وزارة اإلعالم لم توقف بث قناة السور
وأنا من قمت بإيقافها إلعادة ترتيب برامجها

سُأنشئ قناة أخرى اسمها »التكتل الشعبي«!

هاني الظفيري
نفى الناشط السياسي محمد اجلويهل 
أن تكون قناة »السور« قد أوقفت من قبل 
وزارة اإلعالم كما أش����يع أمس، وأوضح 
اجلويهل في حدي����ث خاص ل� »األنباء« 
انه هو بنفسه من قام بإيقاف البث وذلك 
من أجل ترتيب وتنس����يق بعض املواد 
األرشيفية والبرامج لتعود القناة خالل 
األيام القليلة املقبلة بحلة جديدة وشعار 

جديد مختلف عن السابق.
وكشف اجلويهل عن ان قناة »السور« 
التي يعود بها بعد انقطاع ألشهر ستكون 
البداية ل� »حزمة قنوات« قادمة وسيبلغ 

عددها 3 في القريب العاجل.
ورغم رف����ض اجلويهل اإلفصاح عن 
القناتني اجلديدتني إال انه كشف ل� »األنباء« 
عن ان احدى القناتني اجلديدتني سيكون 

اسمها »التكتل الشعبي« محددا ان معظم 
موادها وبرامجها ستتمحور حول التكتل 

الشعبي.
وحول أبرز البرامج التي سيعود بها 
اجلويهل في قناته »الس����ور« قال: قريبا 
سأعود ببرنامج »السراية« املثير للجدل 
وسيكون مخصصا لكشف املستور في 

السياسة احمللية الكويتية.
 أما مدى قانونية بث قناته فأوضح 
اجلويهل انها ال تخضع للقانون الكويتي 
كونه����ا تبث من خارج الب����الد وانه قام 
بالتعاق����د مع ش����ركة أوروبي����ة لبثها 
البث اخلاصة بها،  واستئجار مساحات 
موضحا ان قناة الس����ور تبث على قمر 

النايل سات.
وعن برامجه وأماكن تصويرها أوضح 
اجلويهل: »ان تصوير البرامج في الكويت 

وسيتم بواسطة االستعانة بشركات إنتاج 
محلية«.

وأبدى اجلويهل اس����تعداده للمثول 
مجددا أمام س����لطة القانون في حال مت 
توجيه اتهام املساس بالوحدة الوطنية 
كما س����بق واتهم قائال: »سبق ان سلمت 
نفسي وعدت الى البالد ومت اقتيادي ألمن 
الدولة والتحقيق معي، وانا هنا ومن خالل 
صحيفتكم مستعد للمثول مجددا أمام أي 
سلطة حتقيق في حال وجهت لي تهمة 

اخرى كما سبق واتهمت«.
أما عن قضيته السابقة فقال اجلويهل: 
»التزال منظورة أم����ام القضاء وأنا أثق 
ثقة تامة بقضائنا العادل النزيه، وأعلن 
انني أول من يطب����ق القانون وآخر من 

يكسره«.
ونفى اجلويهل بشدة انه يسعى لضرب 

الوحدة الوطنية أو انه ضد البدو أو أبناء 
القبائل موضحا: »هاتوا لي ما يثبت انني 
في يوم من األي����ام صرحت أو هاجمت 
البدو أو أبناء القبائل، أنا ضد من يكسر 
القانون، وحتديدا ضد مزدوجي اجلنسية 
ممن يخالفون القانون، أما بقية املواطنني 
من بدو وحضر وسنة وشيعة فال مشكلة 

لي معهم ولم تكن لي أي مشكلة«.
وعن االتهامات التي وجهت له سابقا من 
انه مدعوم من قبل آخرين قال اجلويهل: 
»أنا تاجر وناش����ط سياسي ولي رؤيتي 
وأحتدى أي شخص يثبت انني موجه من 

قبل أحد أو مدعوم«.
واستنكر اجلويهل اتهامه بأنه يتلقى 
دعما ماليا من آخرين موضحا: »أنا تاجر 
وال أتلقى دعما من أي أحد وقنواتي قمت 

الشعار اجلديد لقناة »السور«بإنشائها مبالي اخلاص«. محمد اجلويهل


