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الشيخ مبارك الدعيج يسلم درعا تذكارية لوزير االعالم العماني عبداملنعم احلسني

قام وزي���ر االعالم العماني 
عبداملنع���م احلس���ني والوفد 
املرافق له املشارك في االجتماع 
ال���� 22 لوزراء االعالم في دول 
مجل���س التع���اون اخلليجي 
بزي���ارة الى »كونا« حيث كان 
في اس���تقبال احلسني رئيس 
مجل���س االدارة واملدير العام 
الشيخ مبارك الدعيج ونائب 
املدير العام للش���ؤون املالية 
واالدارية واالتصاالت عبداحلميد 
ملك ونائب املدير العام لشؤون 
قطاع التحرير سعد العلي وعدد 
من املسؤولني بالوكالة. وتناول 
اللقاء بحث العديد من القضايا 
املتعلقة بتطوير االعالم وأهمية 

تعزيز التعاون بني املؤسسات 
االعالمية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وأشاد احلسني بالدور 
االعالمي املتميز الذي تقوم به 
»كونا« وحرصها على تزويد 
املشتركني باملعلومات واحلقائق 
بكل موضوعي���ة ومصداقية، 
مشددا على أهمية التعاون بني 
وكاالت االنب���اء بدول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي وتعزيز 
التنسيق بينها. من جهته، أكد 
الشيخ مبارك الدعيج حرص 
»كونا« على التع���اون الدائم 
والتواصل املستمر مع وكاالت 
االنباء اخلليجي���ة والعربية 

وتبادل االفكار واخلبرات .

احلسني: »كونا« تتميز باملصداقية واملوضوعية

مجموعة من أبناء مشروع األترجة بلجنة زكاة العثمان

ليلى الشافعي

أكد مدير عام جلنة زكاة 
العثمان التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية أحم���د الكندري أن 
مشروع مراكز أترجة القرآن 
عليه إقبال كبير وحقق جناحا 
باهرا بفضل اهلل وتوفيقه ثم 
بفضل القائمني على املشروع، 
مؤكدا أن اللجنة حريصة على 
خدمة كتاب اهلل � عز وجل � 
من خالل تعليم القرآن الكرمي 
جتويدا وحفظا وفهما ونشر 
علومه بني جميع أفراد املجتمع 
من مختلف األعم���ار.  وقال 
الكندري إن جلنة زكاة العثمان 
تستهدف من خالل مشروع 
األترجة املساهمة في تنشئة 
جيل يتحلى بالسلوك واخللق 
القرآني عالوة على غرس الرغبة 
الصادقة في حفظ كتاب اهلل 
وإتقان جتويده وتالوته، وربط 

أبنائنا بكتاب اهلل علما وعمال 
وتشجيع الناشئة ذكورا وإناثا 
عل���ى العناية بالقرآن الكرمي 
وتوقيره باعتب���اره مصدر 
عز وكرامة األم���ة.  وأضاف 
أن مش���روع األترجة يهدف 
أيضا إلى إذكاء روح املنافسة 
الشريفة والتسابق واملسارعة 
إلى حفظ كتاب اهلل وأن جنعل 

من القرآن الكرمي وسيلتنا في 
نيل رضاه.  ودعا أهل اخلير 
إلى دعم مشروع األترجة من 
خالل مساهماتهم وتبرعاتهم، 
كما دعا الراغبني في التسجيل 
للدراس���ة إل���ى مراجعة مقر 
جلنة زكاة العثمان مبنطقة 
حولي أو االتصال على الهاتف: 

99679700

الكندري: إقبال باآلالف على مراكز أترجة القرآن الكرمي

»اإلصالح االجتماعي« تكرّم الفائزين باملسابقة الثقافية
ليلى الشافعي

قامت جلنة العمل االجتماعي 
بضاحية جابر العلي والتابعة 
جلمعية اإلصالح االجتماعي 
مبحافظة األحمدي، مبجموعة 
من األنش���طة خ���الل الفترة 
املاضية. وم���ن األعمال التي 
قامت بها اللجنة عمل ديوانية 
في الثالثاء األول من كل شهر 

بديوان ناص���ر الصواغ، ومت 
عم���ل ديوانيتني حت���ى اآلن 
األولى ديوانية »كيف نستقبل 
رمض���ان«، والثانية ديوانية 
»السكر.. أسبابه وطرق عالجه«. 
وحاضر في الديوانية األولى 
الشيخ د.يوسف السند. وفي 
الثانية حتدث د.أحمد حجي، 
وذكر أن الكويت حتتل الترتيب 
السابع في نسبة مرضى السكر 

على مس���توى العال���م. ومن 
األنشطة التي قامت بها جلنة 
العمل االجتماعي بجابر العلي 
املسابقة الثقافية الرمضانية، 
حيث مت توزيعها على مساجد 
املنطقة خالل شهر رمضان، وبعد 
انتهاء جتميع أوراق املسابقة مت 
الفرز والتصحيح وحتديد موعد 
القرعة وتوزيع اجلوائز، ومت 
احلفل في 19 سبتمبر املاضي، 

وقد جرى تكرمي عش���رة ممن 
اختارته���م القرعة للحصول 
على جوائز مادية قيمة. وفي 
خطة جلنة العمل االجتماعي 
بضاحية جاب���ر العلي الكثير 
من األنش���طة التي تهدف إلى 
التفاعل مع اجلماهير واالندماج 
مع املجتم���ع وحتقيق أهداف 
دعوية تعود بالنفع والفائدة 

على أبناء الكويت.

أحمد الكندري 

في اجتماع وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون اخلليجي

احلمود: اإلسراع بتطوير مشاريع الثقافة وإحداث أدوات متطورة
حتفظ هويتنا اخلليجية العربية وتصون استقرار دولنا وشعوبنا

من انس���انية الفكر واملقصد 
وتفعيل ما متلك���ه من ارث 
ثقافي وتاريخ عريق تأسس 
الوس���طية وس���ماحة  على 

االسالم.
بدوره، ق���ال األمني العام 
التعاون عبداللطيف  ملجلس 
الزياني ان اجتماعنا ينعقد في 
ظل ظروف سياسية وأمنية 
معقدة وحساسة وحتديات 
جسيمة تواجه املنطقة عموما 
وته���دد مس���تقبل اجيالن���ا 
ومكتسباتنا وما حققته جهود 
التنمية عبر عقود من الزمن 
من اجنازات بارزة في مختلف 
املجاالت التنموية، وفي ظل ما 
تشهده املنطقة من اضطراب 
سياسي وصراعات دموية منت 
مع األسف الشديد ونشطت 
ارهابي���ة متطرفة  ح���ركات 
وانتشر فكر طائفي بغيض 
وعال صوت التكفير والكراهية 
وبص���ورة ال تعكس حقيقة 
مجتمعاتن���ا وال تعب���ر عن 
هويتنا الثقافية التي تستمد 
قيمها ومبادئها من حضارتنا 
العربية االسالمية التي تدعو 
الى التآخي والتآلف وحتض 
على التعايش والتراحم وتهدي 
الى طري���ق اخلير والصالح 

والرشاد.
اكثر  ان  الزياني  وأوضح 
املتأثرين واملستهدفني من هذا 
الفكر الضال البعيد عن واقعنا 
والغريب عن مجتمعاتنا، هم 
الذي  شبابنا عماد املستقبل 
نتطلع اليه وأملنا الذي ننتظر 
الكثير في مس���يرتنا  من���ه 
التنموية، مشيرا الى ان قادة 
الثقافة ومسؤوليها وروادها 
مطالبون بوقفة جادة للنظر 
بعمق في هذه الظاهرة وتدارس 
اسبابها ودوافعها واجلهات 
التي تق���ف وراءها واقتراح 
ال���رؤى واألف���كار واحللول 
املناس���بة ملواجهة هذا الفكر 
املرفوض حماية لألجيال من 

آثاره املدمرة.

املستنير والرؤية الواعية في 
وقت ظهرت فيه أهمية الدور 
الذي يجب أن متارسه الثقافة 
ليس كرافعة للتنمية فقط وال 
حافز لرقي املواطن فحس���ب 
بل كضمانة الستقرار املجتمع 

والدولة على حد سواء.
وأعرب الشيخ سلمان عن 
بالغ الشكر والتقدير للجهود 
املبذول���ة م���ن قب���ل األمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة وألمينها 
الزياني  العام د.عبداللطيف 
الذين  ومساعديه في األمانة 
تعاونوا بروح بناءة وايجابية 
ف���ي املجلس  م���ع اخوانهم 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب بالكوي���ت من أجل 
الطيب واملثمر  املناخ  تهيئة 

إلجناح هذا االجتماع.
ومتن���ى احلمود التوفيق 
لتحقي���ق العم���ل الثقاف���ي 
اخلليجي املش���ترك وإجناز 
مشاريع تعزز اواصر القربى 
لشعوبها وتوثق وحدة املصير 
والهدف لدولها وترس���خ ما 
تتحلى ب���ه حضارة اخلليج 

علينا العم���ل على حتقيقها 
وأن طري���ق العم���ل الثقافي 
اليزال طويال إلجناز املشاريع 
املبتغاة من أجل مستقبل حافل 
باالستقرار والتسامح والتنمية 

الشاملة.
ان  احلم���ود  وأض���اف 
الهدف م���ن جناحنا الثقافي 
هو أن حتظى فيه ش���عوبنا 
الفكر  الالئ���ق من  بنصيبها 

الراسخة عبر التاريخ واحلرص 
على مواكبة احلضارة العاملية 

واملشاركة في صناعتها.
وقال ان هذا االجتماع يأتي 
اس���تكماال الجنازات كبيرة 
حتققت خالل سنوات من العمل 
اخلليجي املشترك على الصعيد 
الثقافي، وإن كنا أصبنا جناحا 
مبشرا فإننا ندرك أنه التزال 
أمامنا أه���داف كثيرة يتعني 

او تعال عليه. وحمل احلمود 
تطلعات سموهم الى أن تثمر 
أعمال ه���ذا االجتماع أفضل 
التي تعزز املش���هد  النتائج 
الثقافي املرجتى لش���عوبنا 
حتقيق���ا لطم���وح أصحاب 
اجلاللة والس���مو قادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الى ثقافة »خليجية« 
متزج بني خصوصية مقوماتها 

العظيم وتبحث عن القواسم 
املشتركة مع االمم االخرى.

وأش���ار الى اهمية افساح 
الطريق ملشاركة الشباب في 
العمل واالبداع وصنع احلاضر 
واستش���راف املستقبل حتى 
يصبح ش���بابنا ج���زءا من 
حضارة عامل���ه مع احتفاظه 
بهويته وافتخاره بخصوصيته 
من غي���ر خصومة مع اآلخر 

هالة عمران

أكد وزي���ر االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود ض���رورة 
االسراع في تطوير مشاريع 
الثقافة وإحداث أدوات متطورة 
حتف���ظ هويتن���ا اخلليجية 
العربية وتصون اس���تقرار 
دولنا وش���عوبنا وذلك من 
التسامح  خالل تشجيع قيم 
والوسطية واش���اعة ثقافة 
احملب���ة ومقاومة ما ميكن ان 
يهدد مجتمعاتنا من تعصب 
فك���ري او تط���رف مذهبي، 
مضيفا ان أهم عوامل االستقرار 
االجتماعي هو اشاعة ثقافة 
تقوم على التصالح واالميان 
ب���أن اخت���الف اآلراء اث���راء 
للمجتمع وتعزيز لقدراته وان 
مصلحة الوطن واملواطن رهن 
بتآلف املجتمع حتت راية العقل 
املستنير وتقدير حق اآلخرين 
في اختيار قناعاتهم اخلاصة. 
جاء ذلك خالل اجتماع وزراء 
الثقافة لدول مجلس التعاون 

اخلليجي امس.
ونق���ل احلم���ود حتيات 
الس���مو  ومبارك���ة صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الى املجتمعني ومتنياتهم لهم 

بطيب االقامة في الكويت. 
وبني ان مم���ا انعقد عليه 
االجم���اع ان صم���ام االمان 
املجتمع���ي ملكافح���ة االفكار 
املتطرف���ة او الرؤى الباطلة 
ليس س���ن القوانني فقط وال 
املواجهة االمني���ة وكفى بل 
احداث منظومة ثقافية تقوم 
على التنوع واالبداع واالبتكار، 
مضيفا انه ال ب���د لنا من ان 
نتخذ من العقل والعلم وسيلة 
لبناء موقفنا من ذاتنا ونظرتنا 
الى اآلخر من خالل ثقافة تبرز 
النق���اط املضيئ���ة لتاريخنا 

الشيخ سلمان احلمود متوسطا بعض احلضور الشيخ سلمان احلمود متحدثا خالل اجتماع وزراء الثقافة اخلليجيني

مهرجانات وملتقيات ثقافية
ناقش االجتماع الذي عقد صباح امس مجموعة من القضايا 

التي أقرتها اللجنة الثقافية العامة في اجتماعها األحد املاضي، 
ومن هذه القضايا خطة األنشطة الثقافية لعامي 2016/2015 

ومنها مجموعة من املهرجانات املوسيقية والسينمائية 
واملسرحية إضافة إلى ملتقيات ثقافية، والبحث في إصدار 

مجلة ثقافية إعالمية وإنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية، 
كما ناقش االجتماع تطوير وتعزيز التعاون مع التجمعات 

العاملية مثل رابطة اآلسيان واالحتاد األوروبي، وكذلك انشاء 
مركز للترجمة والتعريب.

وتركز االجتماع في مناقشة كيفية تعزيز الهوية اخلليجية 
من خالل ترسيخ املواطنة والبحث في مجموعة من البرامج 

واآلليات، منها برامج التعاون مع احملطات الفضائية وعقد 
مجموعة من الندوات وامللتقيات الفكرية وإقامة معارض تراثية 

وفنية بهدف تعزيز الهوية الوطنية اخلليجية، كما ناقش 
االجتماع االستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون والتي 

اعتمدها قادة دول املجلس والتي تتضمن العمل بها ملدة عشر 
سنوات، والبحث في عقد اجتماع لتقييم األنشطة الثقافية 

املشتركة.

قيم التسامح 
والوسطية وإشاعة 

ثقافة احملبة حتمي 
مجتمعاتنا من التعصب 

الفكري والتطرف 
املذهبي

مكافحة التطرف 
والرؤى الباطلة ليست 

فقط بسن القوانني 
واملواجهات األمنية 

ولكن من خالل 
منظومة ثقافية 

متنوعة


