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اجلبري: رسالة جمعية الصحافيني تظهر وجه البالد التنويري
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري احلرص على دعم جمعية الصحافيني 
الكويتية »إحدى مؤسسات املجتمع املدني الكويتية 
التي نفخر بها ملا تقدمه من رسالة وطنية حقيقية 
إلظهار الوجــه احلضاري والتنويــري والثقافي 

واإلنساني للكويت داخليا وخارجيا«.
وأعرب الوزير اجلبري في تصريح لـ »كونا« 
عقب اســتقباله وفد اجلمعيــة عن االعتزاز بفوز 
عضو مجلس إدارتها دهيران أبا اخليل بعضوية 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي للصحافة، مبينا 
أنه »دليل على ما تتمتع به الكويت من الدميوقراطية 

وحرية الرأي والتعبير«.
ولفت في هذا الشأن إلى مساحة حرية التعبير 
التــي نص عليها الدســتور ويعمل على حمايتها 
ودعمها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
مشــددا على أن احلكومة ال تدخــر جهدا في دعم 

ومؤازرة كل من ميثل الكويت خير متثيل.
وتقــدم وفد »الصحافيني« الكويتية بالشــكر 
للوزير اجلبري على دعمه غير احملدود للجمعية 
ورســالتها ممــا كان له عظيم األثر فــي فوز أحد 
أعضائهــا بهــذا املنصب الدولي الرفيــع في عالم 

الصحافة.
وأشاد عضو اللجنة التنفيذية في االحتاد الدولي 
للصحافة وعضو مجلس إدارة اجلمعية دهيران أبا 

اخليل بتبني الوزير اجلبري مقترح االحتاد الدولي 
)إعالن مبادئ حريــة اإلعالم في الوطن العربي( 
وتقدميه لوزراء اإلعالم العرب خالل ترؤسه وفد 
الكويت فــي الدورة الـ 5٠ التي عقدت في جامعة 

الدول العربية بالقاهرة.
وقال أبا اخليل إن ذلك »يؤكد الدعم غير احملدود 
الذي يوليه الوزير اجلبري وإميانه بأهمية اإلعالم 
ودوره فــي البنــاء والتنمية مبا يخــدم املجتمع 

ويوصل الرسالة اإلعالمية التي نسعى إليها«.
ونوه بحرص وزير اإلعالم على تضمني كلمته 
إعالن املبادئ خالل املؤمتر املذكور مما ينطلق من 
قناعته الراســخة وإميانه بحرية الرأي املسؤولة 
التي تتمتع بها الصحافة الكويتية التي أصبحت 
عالمة فارقــة في اإلعالم الكويتــي والتي تبوأت 

مكانة مرموقة عربيا ودوليا.
وذكــر أبا اخليــل أن إعالن حريــة اإلعالم في 
الوطن العربي هو مقترح االحتاد الدولي للصحافة 
وقدم كورقة إلى مؤمتر القمة العربية التي عقدت 

في تونس أخيرا.
وضم وفد جمعية الصحافيني الكويتية كال من 
رئيســة مجلس اإلدارة فاطمة حسني وأمني السر 
عدنان الراشد وأمني الصندوق جاسم كمال وعضوي 
مجلــس اإلدارة دهيران أبا اخليــل وعبدالرحمن 

العليان.

أعرب عن االعتزاز بفوز أبا اخليل بعضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي للصحافة

الوزير محمد اجلبري متوسطا رئيسة جمعية الصحافيني فاطمة حسني وامني السر عدنان الراشد وامني الصندوق جاسم كمال وعضو مجلس االدارة دهيران ابا اخليل وعبد الرحمن العليان  

الشعلة: بعثة احلج حققت الريادة العاملية 
وقدمت خدمات مميزة لضيوف الرحمن

هنأ وزير األوقاف والشؤون 
الدولــة  اإلســالمية ووزيــر 
لشــؤون البلدية فهد الشعلة 
الوزارات واجلهات املشــاركة 
في بعثة احلج الكويتية خالل 

موسم حج ١44٠هـ.
وقال الشعلة في تصريح 
صحافــي إن جنــاح بعثــة 
احلــج الكويتية فــي مهمتها 
خــالل موســم احلــج يبعث 
علــى الفخــر واالعتــزاز ملــا 
وصل إليه مستوى اخلدمات 
الرحمــن  املقدمــة لضيــوف 
خــالل تواجدهم في األراضي 
املقدسة، ما دفعنا إلرسال كتب 
تهنئة وشكر وتقدير إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 

الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري، ورئيس بعثة احلج 
الكويتية وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســالمية م.فريد 
عمادي، ونائــب رئيس بعثة 
احلج الكويتية الوكيل املساعد 
لإلعالم والعالقات اخلارجية 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية محمــد املطيري، 
والقنصل العــام للكويت في 
جــدة ورئيــس فريــق وزارة 
اخلارجية في بعثة احلج وائل 
العنزي، ورئيس فريق اإلدارة 
العامة لإلطفاء في بعثة احلج 
الكويتية عمر الكندري، ورئيس 
فريق اخلدمات الطبية د.مبارك 
العجمي، ونائب رئيس فريق 
اخلدمات الطبية مغير الشمري، 
ورئيــس فريق وزارة اإلعالم 

عبدالعزيــز الهــالل، ورئيس 
فريق جوالــة الكويت فيصل 
اليتيم، ورئيس فريق وزارة 
الداخلية عبداحملسن العكشان، 
ورئيس فريق جمعية الهالل 
األحمر، ورؤساء الفرق واللجان 
من وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية.
وأضاف الشــعلة: ما كان 
لهــذا النجــاح أن يتحقق بعد 
فضل اهلل عز وجل إال نتيجة 
للجهود الكبيرة التي قامت بها 
الوزارات واجلهات املشاركة في 
بعثة احلج الكويتية وحرصها 
على توفير جميع اإلمكانيات 
واالحتياجات الالزمة لضيوف 
الرحمن خالل تواجدهم ألداء 
املناســك مما مكن من حتقيق 

هذا النجاح الكبير.

فهد الشعلة

ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح، 
ووزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح، ووزير اإلعالم ووزير 

وزير الشباب: احتادات الطلبة  وجه مشرق للكويت

وزير اإلعالم: الصحافة اإللكترونية رافد قوي 
لإلعالم التقليدي وعنصر مهم للتطور الصحافي

اإلعــالم  وزيــر  أكــد 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشــباب محمــد اجلبري 
السياســية  القيــادة  دعم 
للشباب الكويتيني واالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت في 
اخلارج ملا ميثلونه من وجه 
حضاري مشــرق للكويت 
وسفراء لبلدهم في اخلارج.
وأشاد الوزير اجلبري، 
في تصريح لـ »كونا« عقب 
استقباله وفدا من االحتاد 
الكويت  الوطنــي لطلبــة 
فــرع الواليــات املتحــدة، 
مبــا يقدمــه االحتــاد من 
أنشطة وفعاليات وطنية 
واجتماعيــة بني أوســاط 
فــي  الدارســني  الطلبــة 

اجلامعات األميركية.
وقال ان تلك األنشــطة 
لها تأثير كبير في استقرار 
الطلبــة النفســي وزيادة 
حتصيلهم العلمي إلى جانب 
ما تشكله هذه األنشطة من 
عناوين عريضة ملا تتمتع 
بــه الكويــت مــن وحــدة 
الوطني والتفاف  النسيج 
حــول القيادة السياســية 

العليا للبالد.
متثيــل  أن  وأضــاف 
احتادات طلبتنا في اخلارج 
هــو مبنزلة النافــذة التي 
تطــل من خاللها شــعوب 
العالم على مدى التحضر 

أكــد وزيــر اإلعالم ووزيــر الدولة 
لشؤون الشــباب محمد اجلبري دعم 
الــوزارة للصحافــة اإللكترونية ألنها 
رافد قوي لوســائل اإلعالم التقليدية 
وأحــد عناصر تطور العمل الصحافي 
واإلعالمي وقوة تأثيره وسرعة انتشاره 
بني مختلف األوساط الثقافية والعمرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير 
اجلبري لـــ »كونــا« عقب اســتقباله 
اإلعالمية بدور املطيري مبناسبة فوز 
جريدة »برواز« اإللكترونية التي ترأس 
حتريرها بجائزة أفضل مشروع إعالمي 
إلكتروني واعد في الشرق األوسط من 
بني مئات املشاريع اإلعالمية في الوطن 
العربي التي تقدمت للمنافسة في برنامج 

مركز الصحافيني العاملي بواشنطن.
وقــال إن فــوز جريدة »بـــــرواز« 
اإللكتــــرونية الكويتية بهذه اجلائزة 
لم يكن بالشيء اليسير خصوصا مع 
املنافســة مع أشــهر املواقع اإلعالمية 
الرقمية والواعدة والناشئة في منطقة 
الشــرق األوسط إذ اســتغرقت عملية 
التصفيات نحو أشهر الختيار أفضلها.

من جانبها، أكدت املطيري ان شباب 
الكويت على قدر املســؤولية الوطنية 
ومتثيــل البالد في املنتديات واحملافل 
الدولية بفضل الدعم الذي تقدمه وزارة 
اإلعالم ووزارة الدولة لشؤون الشباب 
والتشجيع واملؤازرة التي يوفرها الوزير 

اجلبري لكل شباب الكويت.
وأهدت هذا الفوز العاملي إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
الشــعب الكويتي، معربة عن امتنانها 
للوزير اجلبري على حسن االستقبال 
وتزويدها بالنصائح األبوية من أجل 

رفع راية الكويت عاليا.

الرغبة الســامية للكويت 
اجلديدة ٢٠35.

وأشــار إلــى أن احتاد 
طلبة الكويت فرع الواليات 
املتحــدة ســيقيم مؤمتره 
السنوي حتت رعاية سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
املبــارك،  الشــيخ جابــر 
مؤكدا دعــم وزارة الدولة 
الشــباب لهــذا  لشــؤون 
املؤمتر مــن أجل خروجه 
بالشكل الذي يليق بتاريخ 

االحتاد ومكانة البالد. من 
جانبه، أشــاد الوفد الذي 
الهيئة  يضم نائب رئيس 
اإلدارية خليفة الشحومي 
ورئيس اللجنة االجتماعية 
عبدالعزيز الكندري بدعم 
الوزير اجلبري للشــباب 
الداخــل  الكويتيــني فــي 
واخلــارج ممــا أســهم في 
رفع الــروح املعنوية لهم 
وحرصهــم علــى متثيــل 

الكويت خير متثيل.

استقبل وفداً من االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة

استقبل املطيري مبناسبة فوز جريدة »برواز« بجائزة أفضل مشروع إلكتروني

محمد اجلبري متوسطا الطالبني خليفة الشحومي وعبدالعزيز الكندري

محمد اجلبري مستقبال بدور املطيري

العلمي والثقافي  والتقدم 
واالنساني الذي يتمتع به 

الشعب الكويتي.
الوزيــر اجلبري  ودعا 
إلــى بــذل املزيد  الطلبــة 
من اجلهد للتزود بســالح 
العلم الــذي ميثل القاعدة 
األمم  لتقــدم  األساســية 
واملجتمعات، الفتا إلى أن 
الكويت وأهلها ينتظرون 
مساهمتهم الوطنية في بناء 
الكويت احلديثة وحتقيق 

املطيري: شباب الكويت على قدر املسؤولية ومتثيل البالد في املنتديات واحملافل الدولية


