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والتفكيك حفاظ���ا على املصلحة 
العليا للشعب اليمني الشقيق.

واختت���م املجتمعون اجتماع 
العمومي���ة اخلامس  اجلمعي���ة 
الحت���اد الصحاف���ة اخلليجي���ة 
بالش���كر والعرف���ان للملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة ملك مملكة 
امللكي  البحرين وصاحب السمو 
االمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ال���وزراء على م���ا يلقاه  رئيس 
احت���اد الصحاف���ة اخلليجية من 
رعاية ودعم ومباركة النش���طته 
الس���امية.  بفض���ل توجيهاتهما 
كما خ���ص املجتمعون بالش���كر 
والتقدير الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وزيرة الثقافة واالعالم 
على رعايتها املباشرة ومتابعتها 
املستمرة لالحتاد وشؤونه، كما 
خصوا بالشكر جميع الذين ساهموا 
في توفير اسباب النجاح للمؤمتر 
الثاني واالجتماع اخلامس  العام 
للجمعية العمومية الحتاد الصحافة 
اخلليجية وفي مقدمتهم الش���يخ 
عبداهلل بن احمد آل خليفة والوكيل 
املساعد لشؤون االعالم اخلارجي 

والعاملني معه.

نتمنى ان حتقق املسابقة هذا 
العام الهدف املرجو منها وهو 
توطيد اللحمة الوطنية واالسهام 
مبا يزيد ارتباط الناس بأرض 
الكويت ويقوي والءنا لوطننا 
وقيادتنا احلكيم���ة ويبعدنا 
عن كل ما ميكن ان يسيء الى 
بلدنا وأهلنا من طروحات قبلية 
وفئوية هدفها تفتيت وحدتنا 
واإلساءة لتاريخنا، حيث كان 
اختيارنا للمهرجان ناجما عن 
الظروف التي مررنا بها خالل 
الفت���رة الس���ابقة، وان كانت 
هن���اك دورة مقبلة للمهرجان 
فأمنيتنا ان تكون في ظروف 
أكثر إيجابية وان تزيد ترسيخ 

وحدتنا الوطنية.
هل برأيك حقق املهرجان هدفه 
من خالل مشاركات املتسابقني أو 

ردود فعل املتابعني له؟
نعم، والدليل مشاركة أبناء 
الكوي���ت مبختل���ف أطيافهم 
ومناطقه���م وفئاته���م وذلك 
ليس غريب���ا عليه���م، حيث 
جسدوا تالحمهم وكأنهم بذلك 
يؤكدون التاريخ املشرق آلبائهم 
وأجدادهم الذين حافظوا على 
الكوي���ت في أحل���ك الظروف 
وكانوا يدا واحدة في مواجهة 
التحديات والصع���اب ورغم 
بعض اخلالفات التي كانت تنشأ 
بينهم أحيانا إال ان همهم األول 
كان دائما هو الكويت، الوطن.. 
الكويت القلب الكبير الذي يتسع 
جلميع ابنائه املخلصني داحرين 
الساعني لبث الفتنة والتفرقة 

بني أبناء الوطن الواحد.

ما مس��تويات املشاركني في 
املسابقة؟

املس���ابقة كان���ت مفتوحة 
جلميع أبناء الكويت مبختلف 
أطيافهم قبائل وعوائل س���نة 
وشيعة ومن مختلف املناطق، 
كما ان املجال كان مفتوحا جلميع 
املشاركات والتي يتم عرضها 
على جلنة التحكيم بغض النظر 
عن مس���توى القصيدة، حيث 
ان األمر متروك للجنة والتي 
تتعامل مع القصائد بس���رية 

تامة.
وكم بلغ عدد املش��اركني في 

املسابقة؟
شارك في املسابقة 109 قصائد 
مت عرضها على جلنة التحكيم 
ومت استبعاد عدد من القصائد 
التي لم يلتزم اصحابها بشروط 
املسابقة أو التي كانت بعيدة عن 

األهداف املرجوة منها.
وهل سيصبح املهرجان بصفة 

دورية أم ملرة واحدة؟

وأال تكون فيها إساءة إلى أحد 
وان تكون مالئمة من الناحية 

اللغوية.
وملاذا حرصتهم على اختيار 
مج��ال الش��عر دون غي��ره من 

املجاالت األدبية؟
ألن الشعر لسان العرب وألن 
الكلمة الصادق���ة دائما تكون 

نابعة من القلب.
هل هناك جهات راعية أو داعمة 

للمهرجان؟
ال يوجد داع���م للمهرجان 
وكل ما نقوم ب���ه هو بجهود 
شخصية وكذلك مساهمة بعض 
األصدق���اء ودعمه���م املعنوي 
ونعتبر الداعمني األساس���يني 
للمهرجان هم أبناء الكويت من 
املشاركني في املسابقة واملتابعني 
له���ا، وحفل تك���رمي الفائزين 
غدا دليل على جناح املسابقة 
وسيكون في صالة الرقعي على 
الدائري اخلامس الساعة الثامنة 

والنصف مساء.

خامسا: اشاد املجتمعون بجهود 
االمانة العام���ة لالحتاد، ومبا مت 
الس���ابقة،  اجنازه خالل املرحلة 
وحثوها على مواصلة العمل من 
اجل تنفيذ برامج االحتاد بالشكل 
املأمول. هذا واستعرض املجتمعون 
االوضاع على الس���احة العربية، 
خاصة ما يجري من عدوان مستمر 
وتهويد مبرمج ومدروس من قبل 
العدو الصهيوني في القدس الشريف 
واملسجد االقصى املبارك واالراضي 
الفلس���طينية احملتل���ة، ودعوا 
احلكومات العربية واالسالمية الى 
اتخاذ مواقف اكثر حزما وشدة جتاه 
هذه املخطط���ات اخلبيثة حماية 
للمقدسات االسالمية واملسيحية 
في القدس الش���ريف وفلسطني، 
ودعوا ايضا الصحف اخلليجية 
والعربي���ة الى تكثي���ف حمالتها 
لفضح املخطط���ات الصهيونية 

ومواجهتها بكل الوسائل.
ووج���ه املجتمعون حتية الى 
اليمن الش���قيق مبناس���بة العيد 
اليمني���ة،  العش���رين للوح���دة 
ومتنوا له الصمود في وجه جميع 
مخططات ومح���اوالت االنفصال 

واليم���ن والتي دش���نت بتكرمي 
مؤسسي ورواد الصحافة اخلليجية 
في البحرين، وحثوا االمانة العامة 
على اكمال هذا املشروع ملا فيه من 
توثيق وتسجيل وتدوين ملسيرة 

وتاريخ الصحافة اخلليجية.
ثالثا: اس���تعرض املجتمعون 
مشروع انش���اء وحدة للدراسات 
والبح���وث باحت���اد الصحاف���ة 
املوافقة على  اخلليجية، وقرروا 
الفكرة على ان تقدم االمانة العامة 
دراسة مفصلة حول هذا املشروع 
واهدافه وتفرعاته وآليات تنفيذه، 
ويع���رض ذل���ك عل���ى اجلمعية 
الرأي  العمومية باملراسلة البداء 

النهائي حوله.
رابعا: ناقش املجتمعون ما تقوم 
به بعض مكاتب الدراسات واالبحاث 
من اصدار تقارير سنوية عن ارقام 
التوزيع والتصني���ف للصحف 
اخلليجي���ة، ودعوا املؤسس���ات 
الصحافي���ة اخلليجي���ة الى عدم 
االعتماد على مثل هذه املؤسسات 
واملكاتب والش���ركات التي تهدف 
الى االستغالل والربح املادي على 

حساب املصداقية واملهنية.

حت���ت رعاي���ة وزارة الثقافة 
واالعالم مبملكة البحرين، عقد في 
املنامة املؤمتر العام الثاني واجتماع 
العمومي���ة اخلامس  اجلمعي���ة 
الحتاد الصحافة اخلليجية، وبعد 
جلسة االفتتاح التي كانت برعاية 
وحضور وزيرة الثقافة واالعالم 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
عقدت اجلمعية العمومية لالحتاد 
اجتماعها اخلامس برئاسة رئيس 
الس���ديري، حيث  االحتاد تركي 
تدارست وناقش���ت بنود جدول 
االعمال وتداول���ت حولها اآلراء، 
واتف���ق املجتمعون من رؤس���اء 
حترير الصحف اخلليجية او من 

ميثلهم على ما يلي:
أوال: اس���تعرض املجتمعون 
التقرير املال���ي وامليزانية العامة 
لالحتاد للعام املقبل 2010 � 2011 
ورأوا ضرورة تنمية موارد االحتاد 
حتى يتمكن من تنفيذ برامجه التي 
بالفائدة على املؤسس���ات  تعود 
اتفقوا  الصحافية املشاركة، وقد 
على رفع قيمة االشتراك السنوي 
الى الفي دينار بحريني بدال من الف 
دينار وذلك ابتداء من السنة املالية 
املقبلة التي تبدأ في مارس 2011. 
وجدد املشاركون في االجتماع اعفاء 
الهيئات واجلمعي���ات والنقابات 
الصحافي���ة املنضوية حتت لواء 
االحتاد من االش���تراك الس���نوي 

تقديرا لظروفها املادية.
ثانيا: وحول انش���طة االحتاد 
للعام احلالي، وافق املجتمعون على 
استمرار برنامج الدورات التدريبية 
في الدول االعضاء وتكثيفها تلبية 
ملتطلبات واحتياجات املؤسسات 
الصحافية. وثمن املجتمعون فكرة 
تكرمي رواد ومؤسسي الصحافة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 

فك��رة  جاءتك��م  كي��ف 
املهرجان؟

بصراحة من خالل متابعتي 
املنتدي���ات واملواقع  لبع���ض 
اإللكترونية الحظ���ت اهتمام 
الناس بالشعر ومتابعتهم له 
فوجدت ان الشعر يبقى ومن 
أفضل األمور التي ترس���خ في 
الذاكرة، وقلت في نفسي ملاذا 
ال تتم إقامة مس���ابقة ألفضل 
قصي���دة ف���ي ح���ب الكويت 
وليكون املهرجان ردا على بعض 
الطروحات الفئوية التي يطلقها 
البعض لتحقيق مكاسب ضيقة 
وإغفال مصلحة الوطن واإلساءة 

إلى أبنائه.
وملاذا اخت��رمت »قافية وطن« 

اسما للمهرجان؟
ألن الفكرة تستند إلى الشعر 
ومعروف أهمية القافية بالنسبة 
للقصيدة، وألن املسابقة مفتوحة 
للقصائد الوطنية وفق شروط 
محددة أهمها ان تكون وطنية 

ناصر العثمان

الشيخة مجد القاسمي وسارة بن كرم

مشاري الدويش

حصة الشاهني

تركي السديري الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

الشيخ فيصل املالك متوسطا ممثلي وزارات اإلعالم اخلليجية واليمن

أشاد بنتائج اجتماع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بجدة

المالك: تحقيق التكامل وتفعيل أدوات التعاون اإلعالمي بين دول الخليج
جدة � كونا: أشاد وكيل وزارة اإلعالم 
الشيخ فيصل املالك بنتائج االجتماع ال� 27 
ملجلس ادارة جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج، 
مؤكدا أنها ستصب في صالح تطوير العمل 

اإلعالمي اخلليجي.
وقال الشيخ فيصل في تصريح ل� »كونا« 
بعد مشاركته في االجتماع الذي اختتم أعماله 
برئاسة وزير الثقافة واإلعالم السعودي 
د.عبدالعزيز خوجة وحضور ممثلني عن 
وزارات اإلعالم اخلليجية واليمن انه »مت 
بحث جميع املوضوعات التي من ش����أنها 

االرتقاء بالعمل اإلعالمي في دولنا«.
وأشار الى ان اجلميع متفق على ضرورة 
تفعيل مختل����ف أدوات التعاون اإلعالمي 
وذلك حتقيقا لتطلعات قادة دول مجلس 
التعاون في حتقيق التكامل بني دولهم في 

شتى املجاالت.
واضاف ان املجتمعني ناقش���وا عددا 
من املشروعات التطويرية جلهاز إذاعة 
وتلفزيون اخلليج التخاذ القرار املناسب 
العمل اخلليجي  بشأنها تعزيزا آلليات 

املش���ترك. وكان أعض���اء مجلس ادارة 
اجلهاز قد اتفقوا خ���الل االجتماع على 
إرجاء إطالق مسمى )احتاد( على جهاز 
إذاع���ة وتلفزيون اخللي���ج وذلك ملزيد 
من البحث والدراسة، مؤكدين ضرورة 
تفعي���ل النش���اطات اإلعالمية بني دول 
اخلليج واليمن السيما البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية وتغطية األخبار املشتركة 
وإصدار البحوث والدراسات التي ترصد 
الس���احتني  املتغي���رات اإلعالمية على 
اإلقليمية والدولية، اضافة الى عقد حزمة 
برامج تدريبية تستهدف الكوادر العاملة 

في هيئات اإلذاعة والتلفزيون.
وأوصى املجتمعون بضرورة إعطاء زخم 
أكبر للمش����اركات التلفزيونية واإلذاعية 
في احملاف����ل اإلعالمية العربية واإلقليمية 
واإلبقاء على تنظيم مهرجان اخلليج ال� 11 
في البحرين. يذكر ان جهاز إذاعة وتلفزيون 
اخلليج يضم في عضويته جميع القنوات 
اإلذاعية والتلفزيونية احلكومية في دول 

مجلس التعاون واليمن.

اتحاد الصحافة الخليجية: رفع قيمة االشتراك السنوي 
إلى ألفي دينار بحريني اعتبارًا من العام المقبل

بمناسبة إقامة الحفل الختامي للمسابقة غدًا السبت

الدويش: مهرجان »قافية وطن« حقق أهدافه
ودحر الساعين لبث الفتنة بين أبناء الكويت

جمعية االتحاد النسائية بالشارقة زارت االتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

الشاهين: التشابه في الظروف االجتماعية واإلنسانية
بين الكويت واإلمارات تجعالن منهما بلدًا واحدًا

يجب أن يكون مس����ألة رئيسية 
في معاجلة جميع احلاالت سواء 
النفسية أو املرضية في اشارة الى 
أهمية التدليل على ذلك خالل عقد 
املؤمترات املتعلقة باألسرة والطفل 
وفي مختل����ف القضايا على حد 
سواء. وكانت نائب رئيسة جمعية 
االحتاد بالش����ارقة الشيخة مجد 
القاسمي حتدثت في بداية اللقاء 
الذي  التفاؤل  إلى حجم  فأشارت 
تشعر به وهي موجودة في ربوع 
الكويت مؤكدة أنها بلدها الثاني 
متمنية حتقيق اش����د االستفادة 
من خ����الل الزيارة واالس����تفادة 
الكويتية  من جتارب اجلمعيات 
املختصة باملساهمة في اخلير العام 

جمعية كويتية تهتم بشؤون ذوي 
االحتياجات اخلاصة بكل مجاالتها 
مؤكدة عقد عدة مؤمترات وندوات 
بهذا الشأن باالضافة الى تنظيم 
االحتفاالت واقامة ورش العمل في 
يوم الطفل ويوم اليتيم وحتدثت 
عن الصعوبات التي تواجه عمل 
اجلمعيات بش����كل عام الفتة الى 
أهمية التواصل االجتماعي بهدف 

خدمة اخلير العام.
بدورها حتدثت رئيسة جمعية 
الرعاية االسالمية د.غنيمة احليدر 
الروابط  عن ض����رورة تعزي����ز 
والتواصل بني الكويت واالمارات 
في املجال االنس����اني مشيرة إلى 
اهمي����ة الترويح النفس����ي الذي 

تعمل بها سواء فيما خص الطفل 
أو األس����رة واملجتمع بشكل عام 
وحتدث����ت ع����ن أول حضانة في 
الكويت والتي انشأتها اجلمعية 
التطوعية النسائية بعد التحرير 
مباشرة في مجمع الوزارات حيث 
كانت املرأة آنذاك بأش����د احلاجة 
ملن يرعى أطفاله����ا للخروج إلى 
عملها في الوزارات واملساهمة في 
بناء الوطن مش����يرة إلى ان هذه 
احلضان����ة باتت اليوم مدرس����ة 
املراحل  كبيرة تض����م مختل����ف 
التعليمية االبتدائية واملتوسطة. 
ولفتت الشاهني إلى ان جمعيات 
االحت����اد تهتم بالطفل واألس����رة 
بش����كل عام مشيرة إلى وجود 11 

على مختلف اوجهه.
وقالت ان الكويت سباقة في 
مجال تنمية االنس����ان واألعمال 
اخليرية وهذا م����ا تعودت عليه 
الكويت لتكون سباقة في مختلف 
القضايا خاصة التعليمية حيث 
خرجت العديد م����ن الفتيات في 
مختل����ف دول اخللي����ج ومنه����ا 
االمارات. وبدورها حتدثت مديرة 
ع����ام جمعية االحتاد النس����ائية 
بالشارقة سارة بن كرم متمنية 
االستفادة من البرامج واملؤمترات 
التي قام بها االحتاد في شأن تنمية 
الطفل واملرأة. وقدمت نبذة عن 
اجلمعية التي تنتمي اليها والتي 
تأسست عام 1972 على يد الشيخة 
نورة القاسمي حرم حاكم الشارقة 
القاسمي  الش����يخ خالد  السابق 
وترأس����ها حاليا الشيخة عائشة 
القاسمي وهي جمعية تعمل حتت 
مظلة االحتاد النسائي العام في 
أبوظبي ب����كل اهدافه واجتاهاته 
من اجل النهوض باملرأة العربية 
روحيا وثقافيا واجتماعيا لتكون 
قادرة على املشاركة في النهضة 
الوطنية والعربية مستهدية بقيم 
وتعاليم الدين االسالمي احلنيف 
ودعم النهضة الوطنية كذلك تأهيل 
املرأة وتدريبها للقيام بدور فعال 

في تنمية املجتمع.

دارين العلي
به����دف االطالع عل����ى آخر ما 
توصل إليه املهتمون فيما يختص 
بحاالت صعوبات التعلم وبهدف 
االستفادة من التجارب املتخصصة 
في هذا الشأن يزور البالد وفد من 
جمعية االحتاد النسائية بالشارقة 
في االمارات العربية برئاسة نائب 
رئيس����ة اجلمعية الشيخة مجد 
القاسمي ويضم عددا من عضوات 
اجلمعية. في هذا االطار زار الوفد 
صب����اح أمس االحت����اد الكويتي 
للجمعيات النس����ائية حيث كان 
في استقبالهم نائب رئيس االحتاد 
حصة الشاهني وعدد من رئيسات 
اجلمعي����ات املنضوية حتت لواء 
االحتاد حيث نقلت الشاهني حتيات 
رئيس����ة االحتاد الشيخة لطيفة 
الفهد ومتنياتها بأن تثمر الزيارة 
أهدافها وما هو متوخى منها في 

خدمة اخلير العام.
وأعربت الشاهني عن ترحيبها 
إل����ى أن االمارات  بالوفد الفت����ة 
والكويت بلد واحد في ظل التشابه 
الكبير ف����ي الظروف االجتماعية 
املوجودة في كال البلدين وقد قدمت 
نبذة عن تاريخ العمل االجتماعي 
في الكويت وعن احتاد اجلمعيات 
النسائية واجلمعيات املنضمة إليه 
وجميع األنشطة واملجاالت التي 

 يوسف غانم
»قافية وطن« مهرجان نابع من حب الوطن وجتسيد الوالء للكويت، 
انطلقت فكرته من مجموعة من الش��باب الكويتي��ني الذين أرادوا ان 
تكون هناك مس��ابقة شعرية الختيار أجمل قصيدة في حب الكويت، 
بعيدا عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الفئوية التي لم تكن 
ضمن قيم أبن��اء الكويت على مر تاريخهم حيث عاش اآلباء واألجداد 
رغم كل الظروف اخوة متحابني همهم األول احلفاظ على الكويت التي 

احتضنتهم، وأعطوها فاعطتهم.
»األنباء« التقت رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان »قافية وطن« مشاري 
الدويش الذي حتدث عن فكرة املهرجان وآلية اختيار الفائزين وأعلن 
عن تكرمي الفائزين غدا في صالة الرقعي للمناسبات في الساعة الثامنة 

والنصف مساء، وفيما يلي التفاصيل:


