
قال وزير اإلع��ام ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب الكويتي محمد اجلبري أمس األربعاء 
إن الواقع العربي يشهد تطورات غاية في 
األهمية واخلطورة على املستويني السياسي 
واألمني »ما يفرض علينا ابتكار أفكار خاقة 
لتطوير آليات االعام التابعة جلامعة الدول 
العربية مبا ميكنها من نقل قضايا العالم 
العربي للعالم اخل��ارج��ي بصحيح القول 

وقوة املنطق«.
وأكد اجلبري في تصريح ل� )كونا( على 
هامش ترؤسه وفد الكويت في الدورة ال� 50 
ملجلس وزراء االعام العرب بالقاهرة احلاجة 
الى توحيد اجلهود االعامية العربية في كل 
مكان وبكافة الوسائل االعامية التقليدية 
واجلديدة »على نحو يتفق والهوية الثقافية 

والدينية ملجتمعاتنا بجميع روافدها«.
وأشار إلى أن هذا يأتي »في ظل احملاوالت 
اخلارجية للدفع باجتاه فرض قوالب إعامية 
وثقافية وفكرية غريبة على عادات وتقاليد 

منطقتنا العربية«.
وق��ال اجل��ب��ري: »إننا مطالبون بتعاون 
اع��ام��ي أوث��ق وك��ام��ل وص��ري��ح يكون أكثر 
حرصا على وحدة الصف العربي وتصحيح 
مسار الفكر الثقافي واالعامي داخل دولنا 
في املقام األول والعمل على حتسني صورة 
العرب وتأكيد أنهم دع��اة س��ام وناشرون 

للفضيلة والتسامح«.
وفي هذا السياق لفت اجلبري إلى أن لدى 
الكويت »جتربة فريدة ورائدة في مجال نشر 
ثقافة ال��س��ام« موضحا أن )مؤسسة عبد 
العزيز سعود البابطني الثقافية( وهي إحدى 
مؤسسات املجتمع املدني الكويتية »الرائدة« 
في مجاالت الثقافة والفنون واآلداب نظمت 
املنتدى العاملي لثقافة السام في مقر محكمة 
ال��ع��دل ال��دول��ي��ة ف��ي اله���اي بهولندا العام 

احلالي.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه املؤسسة الثقافية 
الكويتية قدمت خ��ال املنتدى العاملي 17 
منهجا من ثقافة السام ت��درس في جميع 
املراحل التعليمية وحظيت مبوافقة منظمة 
األمم املتحدة وكافة اجلهات الدولية التي 

شاركت فيه.
وقال اجلبري »وانطاقا من قيادة الكويت 
للعمل االنساني الذي يرتكز على اشاعة ثقافة 
السام ونشرها فإننا نؤكد دعم املقترح الذي 
تقدمت به دول��ة االم���ارات العربية املتحدة 
الشقيقة بشأن نشر قيم وم��ب��ادئ السام 
لتطابقها مع قناعة الكويت بدعم أي مقترح 

يدعو الى السام«.
وش���دد على أهمية ال��دع��وة ال��ى دراس��ة 
مقترح االعان العربي ملبادئ حرية االعام 
الذي قدمه االحتاد الدولي للصحفيني خال 
القمة العربية األخ��ي��رة في تونس وحظي 
مبوافقة ع��دد من ق��ادة ال��دول العربية »مبا 
يلبي الرؤية االعامية العربية في تطوير 
منصات االع��ام العربي املرئي واملسموع 
واملقروء واإلعام االلكتروني مبا يخدم آمال 
وط��م��وح��ات شعوبنا ف��ي التطور والتقدم 

والبناء والتنمية«.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية اكد اجلبري 
اميان الكويت الكامل بأهمية دعمها على كافة 
األصعدة االقليمية والدولية وف��ي مختلف 

املجاالت ومن بينها املجال االعامي.
وق��ال اجلبري ه��ذه »سياسة ثابتة لدى 
القيادة الكويتية منذ النكبة عام 1948 حتى 
حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على 
حقوقه الثابتة ف��ي اق��ام��ة دول��ت��ه املستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف باعتبارها قضية 
العرب األول��ى وامل��دخ��ل ال��ى حتقيق السلم 

واألمن في منطقة الشرق األوسط«
من جانبه فقد أكد وزير االعام السعودي 
تركي الشبانة أهمية دور اإلعام العربي في 
كشف هوية داعمي االره��اب وسبل متويله 
وانقاذ األرواح البريئة عبر برامج توعوية 

عن الظاهرة املدمرة.

وق���ال الشبانة ف��ي كلمته ل��دى ترؤسه 
أعمال ال��دورة ال50 ملجلس وزراء االع��ام 
العرب إن »دور االعام العربي في التصدي 
لظاهرة االره��اب من أه��م البنود املطروحة 
على املجلس« مبينا أن هذه الظاهرة »تركت 

أثرا سلبيا على الفرد واملجتمعات العربية«.
وأكد في هذا السياق أن السعودية »لم تألوا 
جهدا في التصدي لظاهرة اإلرهاب والتعاون 
مع اجلهات ذات العاقة دوليا واقليميا في 
هذا املجال« مشيرا الى ما تعرضت له باده 
من عمليات ارهابية مؤخرا.وحث الشبانة 
على »وجوب أن يكون االعام العربي متيقظا 
للمخاطر احمليطة بالعالم العربي« موضحا 
ان امام مجلس وزراء االعام العرب مجموعة 
من القضايا والبنود التي من شأنها تطوير 
العمل االع��ام��ي العربي »السيما متابعة 
اخلطة االعامية العربية للتحرك اإلعامي 

باخلارج«.
وأعرب عن تطلعه لتعاون أعضاء املجلس 
ودع��م��ه��م ك��ذل��ك لاستراتيجية االعامية 
العربية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية 
م��ؤك��دا دع��م القضية الفلسطينية »قضية 
ال��ع��رب األول���ى« وحشد ال��ط��اق��ات م��ن أجل 
اس��ت��ع��ادة ال��ش��ع��ب الفلسطيني حلقوقه 
امل��س��ل��وب��ة. م��ن جانبه أك��د رئ��ي��س ال���دورة 
السابقة ال49 وزير االتصال اجلزائري حسن 
ربحي أن املجلس حقق العديد من االجنازات 
خال الدورة املاضية التي من شأنها املساهمة 

في ايجاد تطور االعام العربي.
وأشار ربحي في كلمة مماثلة الى اعتماد 
اخلطة االعامية العربية الهادفة للتصدي 
دوليا للقرار األمريكي الذي يعترف بالقدس 
عاصمة لاحتال االسرائيلي فضا عن انتاج 
م��واد مكتوبة ومرئية وم��ق��روءة للترويج 

لعروبة القدس وتأكيد هويتها.
كما أشاد بوضع مشروع الصيغة النهائية 
ملشروع ميثاق الشرف االعامي والشروع 
في تنفيذ اخلارطة العربية االعامية للتنمية 
املستدامة التي اعتمدتها القمة العربية في 

الرياض ابريل 2018.
وشدد أيضا على دور االعام العربي في 
التصدي لظاهرة االرهاب مؤكدا أهمية احملور 
الفكري للدورة احلالية الذي يدور حول نشر 
قيم التسامح والذي اعتمد بناء على مقترح 
االم��ارات وذلك في مواجهة انتشار خطابات 

العنف والكراهية والترويج لهما.
وأشار ربحي إلى مسؤولية اإلعام العربي 
»الكبيرة« ف��ي ال��ت��روي��ج لثقافة التسامح 
وقطع الطريق أمام دعاة التطرف مؤكدا دور 
اإلعام العربي في قضايا األمة »غير القابلة 

للتصرف« مثل القضية الفلسطينية.
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وزير سعودي يؤكد أهمية اإلعالم العربي في التصدي لإلرهاب 

اجلبري: الواقع العربي يشهد
 تطورات مهمة وخطيرة سياسيًا وأمنيًا

رئيس األركان بحث مع امللحق العسكري األردني مواضيع مشتركة
استقبل رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر 
مب��ك��ت��ب��ه ص���ب���اح أم��س 
امللحق العسكري للمملكة 
األردن����ي����ة ال��ه��اش��م��ي��ة 
الشقيقة لدى الباد العميد 

الركن نواف الطراونة .
حيث مت خ��ال اللقاء 
مناقشة األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ال 
سيما املتعلقة باجلوانب 
ال���ع���س���ك���ري���ة وس���ب���ل 
تطويرها وتعزيزها بني 

البلدين الشقيقني. 
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء مدير 
شئون امللحقني والبعثات 
العسكرية العميد الركن 

الفريق محمد خالد اخلضر يستقبل العميد نواف الطراونةمساعد خزام احلمدان.

األنصاري:  مشاريعنا الوطنية  حتافظ على أمن املجتمع الكويتي

»بنك الطعام » يبحث مع » بيت 
الزكاة »  سبل دعم العمل اخليري 

زار وف��د من البنك الكويتي للطعام واإلغاثة 
ممثاً في نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل 
االنصارى ، واملدير العام  سالم احلمر مقر بيت 
الزكاة  حيث استقبلهم مدير عام بيت الزكاة محمد 
ف��اح العتيبي وس��ط ح��ف��اوة ف��ى الترحيب من 

املسئولني فى  بيت الزكاة .
وق��ال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الطعام 
مشعل األنصاري أن الزيارة  تأتى في إطار تعزيز 
أسس التعاون املشترك بني اجلانبني لدعم وتفعيل 
مسيرة  العمل اخل��ي��ري  في الكويت ، وجتسيداً 
لألهداف السامية لإلسام وترسيخا  ملبدأ التكافل 
االجتماعي وسبل رعاية  األسر املتعففة واحملتاجة  
باإلضافة إل��ى  توفير متطلبات العيش الكرمي 

والتراحم بني أفراد املجتمع الكويتي .
وأضاف أن  البنك حريص على التعاون مع بيت 
الزكاة من اجل دعم سبل العمل اخليري و اإلنساني 
في الكويت  ، معربا عن اعتزاز وتقدير البنك للدور 

البناء واملتميز الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة 
جميع شرائح املجتمع ودعم األسر احملتاجة .

وأش��اد األنصاري ب��دور بيت الزكاة كمؤسسة 
رائ���دة ف��ي مجال العمل االن��س��ان��ى ف��ي الكويت ، 
باإلضافة إلى جهوده الكبيرة في دعم املشاريع 
الوطنية التي تسعى للحفاظ على ام��ن وأم��ان 
املجتمع الكويتي والتي جتسد رسالته السامية 
ودوره الريادي في مجال العمل اخليري واالنسانى 

.
من جانبه قال مدير عام البنك سالم احلمر إن 
بيت ال��زك��اة له دور رائ��د فى العمل اخليري فى 
الكويت وخارجها ويعتبر منارة مشرقة للعمل 
االنسانى ، مشيرا إلى  أن بنك الطعام ال يألو جهدا 
في دعم كل األنشطة واجلهود اخليرية والتطوعية 
التي من شأنها خدمة املجتمع الكويتي بكل شرائحه 
وفئاته املختلفة وتسهيل السبل إلجناح املشاريع 

اخليرية .

العتيبي مستقباً األنصاري واحلمر

الوزير محمد اجلبري

اس��ت��ك��م��االً جل��ه��ود ال��ن��ج��اة اخليرية 
احلثيثة جتاه تنفيذ حملة #تخيل الثانية، 
والتي طرحتها على أهل اخلير في شهر 
مارس املاضي واخلاصة بحفر اآلبار، قام 
وفد اجلمعية بافتتاحعدد ) 2 بئرا ( في 
جمهورية النيجر، ليصل عدد اآلبار التي 
مت تنفيذها منذ انطاق احلملة 230 بئر 

في شتى الدول املستفيدة.
وفي هذا الصدد قال رئيس قطاع املوارد 
واإلعام بجمعية النجاة اخليرية/ عمر 
يعقوب الثويني: يستفيد من آبار تخيل 
الثانية بالنيجر عدد 6000 نسمة ناهيك 

عن باقي الكائنات التي حتتاج لنعمة 
املاء،  ونحرص على اختيار املناطق األشد 
احتياجاً للمياه، الفتا أن هذه اآلب��ار كان 
لها دوراً فاعًا في توفير املياه النظيفة 
الصاحلة للشرب، وك��ذل��ك الوقاية من 
األم��راض اخلطيرة التي تصيب اإلنسان 
نتيجة شرب املياه امللوثة، بجانب اتاحة 
الفرصة للطاب للذهاب إل��ى املدرسة 
وتلقي العلوم واملعارف واآلداب، عوضا 
عن املشي لساعات طويلة وس��ط طرق 

وعرة من أجل احلصول على شربة ماء. 
وت��اب��ع: منذ ان��ط��اق احلملة مت حفر 

230 بئراً من أصل 374 بئرا للمياه العذبة 
كمرحلة أول��ى، وفق اخلطة من إجمالي 
اآلبار التي حصدتها احلملة وهو ) 600 
بئرا (، وذلك بخمس دول خارجية وهي 
النيجر والهند وسيرالنكا وبنجاديش 
وتشاد  وتقوم النجاة اخليرية بتنفيذ 
هذه اآلبار بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
واخلارجية ، ويأتي ه��ذا االجن��از ضمن 
املرحلة األول���ى لتنفيذ حملة # تخيل 

الثانية حلفر اآلبار. 
مؤكداً أن اجلمعية تزود اآلبار بأجهزة 
تنقية وحت��ل��ي��ة وغ��ي��ره��ا م��ن األدوات 

الضرورية الازمة لعمل اآلبار، وبعضها 
يعمل بالطاقة الشمسية، كما نحرص 
على وضع علم الكويت على البئر، بجانب 
اإلشراف واملتابعة الضرورية على عملية 

الصيانة.
 ي��ذك��ر أن حملة #تخيل 2 طرحتها 
النجاة اخليرية على احملسنني في نهاية 
شهر مارس املاضي، وحققت ما يزيد عن 
مليون دينار كويتي في أقل من  12ساعة 
فقط، وكانت التبرعات من أكثر من 127 
دولة حول العالم، والذي بدوره يعكس 

عاملية العمل اإلنساني الكويتي.

»النجاة اخليرية« افتتحت بئرين من آبار »تخيل الثانية« في النيجر

اجتماع وزراء اإلعام العرب

توفير املياه النظيفة

يوسف الثويني

تتمات

تركيا
وفي وقت سابق، قال مسؤوالن أمنيان في إقليم 
كردستان العراق لرويترز إن ما ال يقل عن ثاثة 
دبلوماسيني أتراك قتلوا، األربعاء، في إطاق نار 
مبدينة أربيل عاصمة اإلقليم. بينما ذكر التلفزيون 
ال��ع��راق��ي أن نائب القنصل التركي وث��اث��ة من 

مرافقيه قتلوا داخل أحد املطاعم في أربيل.
ومن جانبها، أك��دت وزارة اخلارجية التركية 
مقتل موظف في القنصلية التركية بإطاق نار في 

أربيل أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية.
وقال بيان صادر عن الوزارة، األربعاء، “إن أحد 
موظفي القنصلية تعرض إلى هجوم مسلح غادر 
أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد 

الظهيرة، ما أدى إلى” وفاته.
وأضاف البيان: “نواصل اتصاالتنا مع السلطات 
العراقية واملسؤولني احملليني للعثور على منفذي 
الهجوم بأسرع وقت”. وأعربت اخلارجية عن 

تعازيها ألسرة الضحية والشعب التركي.
وق���ال ض��اب��ط ف��ي ش��رط��ة أرب��ي��ل، طالباً عدم 
كشف هويته، إن شخصاً واح���داً على األق��ل نفذ 

الهجوم والذ بالفرار، فيما أشار شهود عيان إلى 
نشر حواجز أمنية في املكان وفي محيط منطقة 

عينكاوه، التي تعتبر مركزاً للمطاعم في أربيل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن 
الهجوم، ونفى املتحدث باسم اجلناح العسكري 
حلزب العمال الكردستاني، ديار دنير، أن يكون 

للحزب عاقة بالهجوم.

»اجلمارك«
أن رجال ميناء الشويخ اشتبهوا في حاويتني 
وصلتا قبل أشهر إل��ى املستودعات اجلمركية 
وحاولت الشركة املستوردة إعادة تصديرها بعد 
أن فشلت على األرج��ح في محاوالت تهريبها إلى 

داخل الباد.
وأضاف احلليلة بأنه تنفيذاً لقانون اجلمارك، 
مت فتح احلاويتني األولى 40 قدم والثانية 20 قدم 
ليتبني أنهما حتتويان على نحو 5 مايني و700 
ألف حبة تنباك، مضيفاً بأن الشركة التي جلبت 
املواد احملظورة دونت في البيان اجلمركي ما يفيد 

باحتواء احلاوية على مشتقات تبغ.

تتمات


