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العتيبي: غبقة اتحاد البترول غدًا

اعلن االمني املالي الحتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
عادل ابورقبة العتيبي عن عزم 
االحتاد تنظيم غبقته الرمضانية 
الس����نوية غدا االربعاء بفندق 
ومنتجع هيلتون املنقف )اخليمة 
النفط  امللكية(، بحضور وزير 
ووزي����ر االعالم الش����يخ احمد 
العب����داهلل، والقيادات النفطية 
والعاملني والنقابيني والبرملانيني 
وتشمل ايضا حضورا من مختلف 

الشخصيات احمللية.
وبني ابورقب����ة العتيبي ان 
احتاد البترول وفي شهر رمضان 

املبارك من كل عام يقيم هذا التجمع السنوي االخوي لبث روح األلفة 
والتواصل فيما بني العاملني والقيادات النفطية وكذلك التواصل بني 

املجتمع الكويتي، في شهر التواصل والرحمة واملغفرة.
ودعا ابورقبة العاملني في القطاع النفطي وجميع فئات املجتمع الى 
حضور غبقة اخوانهم في احتاد عمال البترول املقامة بفندق هيلتون 
املنقف لبث روح األلف����ة والتواصل فيما بني العاملني واحلضور من 

الشعب الكويتي.

عادل العتيبي

في حفل يقيمه النادي البحري برعاية وزير الشؤون ويشهد تكريم المزروعي والخليفة

توزيع المكرمة األميرية على شباب الغوص اليوم
تحت رعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي يحتفل النادي البحري الرياضي 
الكويتي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم 
الثالثاء بتوزيع المكرمة األميرية السامية على نواخذة 
وشباب الغوص المشاركين في رحلة إحياء ذكرى 
الغوص الثانية والعشرين التي نظمتها لجنة التراث 
البحري في النادي خالل الفترة من 15 الى 24 يوليو 
الماضي تحت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وشملت أكبر مشاركة في عدد سفن 

الغوص وفي عدد الشباب.
وس���يقام الحفل في صالة المغفور له الش���يخ 
عبداهلل المبارك في مقر النادي بالسالمية، وسيشتمل 
على القاء كلمة الى جانب توزيع المكرمة األميرية 
وتكريم الجه���ات الراعية والداعمة لرحلة الغوص 

وتكريم وكيلي وزارة الشؤون السابقين عبدالرحمن 
المزروعي والشيخ دعيج الخليفة تقديرا لجهودهما 
الس���ابقة في دعم رحالت الغوص وأنشطة التراث 

البحري.
من جانبه، أعرب رئيس النادي اللواء فهد الفهد 
عن اعتزاز مجلس ادارة النادي ونواخذة وش���باب 
رحلة احياء ذكرى الغوص الثانية والعشرين باللقاء 
الكبير الذي جمعهم بصاحب الس���مو األمير مطلع 
أغس���طس الجاري، مشيرا الى ان اللقاء هو تتويج 
كبير لنجاح رحلة الغوص، وتعبير صادق عن مدى 
اهتمام سموه باحياء التراث وابراز صور الماضي 
وتخليد ذكرى اآلباء واألجداد، وتعزيز ارتباط أبناء 
الجيل الحاضر والشباب بتراث هذا الوطن العزيز 
وبماضيه واستلهام العبر والمعاني من تضحيات 

اآلباء واألجداد.
وأضاف اللواء الفهد ان رحلة الغوص التي ينظمها 
 النادي سنويا ومكرمة س���موه بااللتقاء بنواخذة 
شباب الغوص ومحاورتهم وتبادل الحديث معهم عن 
 رحلة الغوص والتأكيد على مدى أهميتها، كل ذلك 
هو وسام شرف للنادي ولنواخذة وشباب الغوص، 
 وان النادي س���يبقى يس���تمد من هذا الدعم وهذه 
الرعاي���ة والم���كارم والتوجيهات الس���امية القوة 
 والعزم لمزيد من العم���ل وبذل قصارى الجهد في 
تنظيم رحالت الغوص بش���كل متميز والستكمال 
هذه المسيرة المباركة وهذا النهج األصيل في احياء 
تراثنا البحري وغ���رس معانيه وعبره في نفوس 
ش���بابنا وفي تخليد ذكرى الرعيل األول من اآلباء 

اللواء فهد الفهدواألجداد.

د.ناهس العنزي

العنزي يصدر كتابًا عن »الجرائم الصحافية واألسرار التحريرية«
أصدر املستش����ار القانوني واحملامي د.ناهس العنزي 
كتابا بعنوان »اجلرائم الصحافية واألس����رار التحريرية« 
تضمن دراسة حتليلية مقارنة لقوانني املطبوعات والنشر 
اخلليجية والعربية واألجنبية اضافة الى عدد من القضايا 

واألحكام املتعلقة بالصحافة واإلعالم.
وقال النائب العام املستش����ار حامد صالح العثمان في 
تقدميه للكتاب ان املوضوع الذي تطرق اليه الكتاب مهم جدا 
الن اجلرائم الصحافية لم حتظ حتى اآلن بالقدر الكافي من 

الدراسة املتأنية التأصيلية اضافة الى ندرة املؤلفات التي 
تصدت لهذا املوضوع في املكتبة القانونية العربية عموما 

والكويتية خصوصا.
وأضاف العثمان ان فصول الكتاب تعد زادا وافرا وذخيرة 
وافية تساعد الباحثني في هذا املجال كما ان الكتاب يعتبر 
خطوة رائدة في مجال البحث القانوني تكشف قدرة صاحبها 

وتؤكد رسوخ قدمه وثباتها.
وتضمن الكتاب ستة فصول اضافة الى فصل متهيدي 

ومقدمة تضمن����ت موضوعات عدة عن حري����ة الصحافة 
وعن العالقة بني الصحافة وكل من الدميوقراطية واحلياة 
االقتصادي����ة والثقافية واالجتماعي����ة والعالقات الدولية 
والقان����ون. وحتدث د.العنزي الذي يعمل مستش����ارا أمام 
محكم����ة التمييز واحملكمة الدس����تورية العليا في الكويت 
واإلم����ارات في الفصل التمهيدي عن احلرية التعبيرية في 
الشريعة اإلسالمية واحلرية في اإلسالم مبفهومها الشامل 

وعن حرية الصحافة ومفهومها وطبيعتها وحدودها.


