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وأوض����ح احلج����ي »ان زيارة 
سموه كانت دافعا وجئنا نشكره 
على حض����وره واهتمامه بالهيئة 
اخليرية والزلنا نأمل من سموه ان 

وأعضاء من الهيئة صاحب السمو 
األمير »ان سموه حضر االحتفال 
وانشرح صدره ملا حتقق من اشياء 

كنا نود ان تنفذ وقد نفذت«.

حصلت عليها في تلك األعوام.
الهيئة اخليرية  وقال عض����و 
اإلسالمية العاملية يوسف احلجي 
ف����ي تصريح صحافي عقب لقائه 

احلج����ي بزيارة صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد للهيئة 
اخليرية مبناسبة مرور 25 عاما 
على تأسيس����ها والنجاحات التي 

وحضر املقابلة وزير ش����ؤون 
الديوان األميري باإلنابة الش����يخ 
علي اجلراح. وأشاد عضو الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية يوسف 

بالوسطية واالعتدال مما يساهم في 
خلق مجتمعات مترابطة وتنشئة 
أجيال صاحل����ة متمنيا لهم دوام 

التوفيق والنجاح.

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما اس����تقبل صاحب السمو 
األمي����ر الش����يخ صب����اح األحمد 
بقصر بي����ان صباح امس رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي يرافقه 
النائب د.وليد الطبطبائي وذلك إثر 
مشاركتهما في االجتماع االستثنائي 
للجنة التنفيذية الحتاد برملانات 
الدول اإلسالمية الذي اختتم اعماله 
في مدينة اس����طنبول بجمهورية 
تركيا الصديقة.كما استقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح 
ام����س رئي����س الهيئ����ة اخليرية 
العاملي����ة د.عبداهلل  اإلس����المية 

املعتوق واعضاء الهيئة، 
حيث قدموا الش����كر لس����موه 
على رعايته السامية حلفل الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية مبناسبة 
مرور 25 عاما على تأسيسها والذي 

عقد مؤخرا.
وقد اشاد سموه باجلهود التي 
تقوم بها الهيئة في محاربة الفقر 
واجلوع وتقدمي املساهمات التنموية 
للمجتمعات الفقيرة من خالل دعم 
املشاريع التنموية في مختلف بقاع 
العالم. كما أكد سموه على أهمية 
بذل املزيد من اجلهود لنشر تعاليم 
الدين االسالمي السمحة التي تتميز 

يكون املشجع الستمرار هذه الهيئة 
وجناحها في كل االمور«.

من جانب����ه قال عضو مجلس 
ادارة الهيئة اخليرية اإلس����المية 
العاملية عبدالرحمن بن عقيل ان 
اللقاء مع صاحب السمو األمير كان 
رائعا »اذ تعودنا ان نلتقي سموه 

بعد كل اجتماع ملجلس االدارة«.
اللقاء كان لتقدمي  ان  وأضاف 
الشكر لسموه على دعمه املتواصل 
للعم����ل اخلي����ري واالس����تماع 
لتوجيهاته اخليرة في عدة مجاالت 
واالس����تفادة منه����ا وأخذها محل 
االعتماد، واعمال الهيئة اخليرية 
في ميزان حسنات سموه واألخيار 
املتبرع����ن في الكوي����ت وخارج 

الكويت.
وأوض����ح بن عقي����ل انه كان 
العتماد سموه للوسطية في التعامل 
اثره الكبير على الكويت ثم انتقلت 
العالم  الى  املبارك����ة  الفكرة  هذه 
اإلس����المي وأخذوا بهذه النماذج 
وهذه الطروحات فكانت سبب خير 
للمس����لمن وفهمهم واستقرارهم 
وتعاونه����م وتناغمه����م وتناغم 
حكامهم وش����عوبهم وطروحهم 
وفهمهم لإلسالم وتطبيقه بشكل 
مبسط وميس����ر بعيدا عن الغلو 
والتطرف. كما اس����تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس الشيخ مشعل 
بن حمد بن خليفة آل ثاني وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.

اإلعالمي يوسف اجلاسم ود.أنس الرشيد وسليمان العسكري ود.عبداهلل الشايجي والزميل عدنان الراشد خالل الورشة

دبي: بدأ برنامج اليوم األول من املنتدى 
اإلعالمي العربي أنشطته بورشة عمل خاصة 
سلطت الضوء على خريطة املشهد اإلعالمي 
الكويتي الذي سجل خالل العامن األخيرين 
تطورا مذهال من حيث أعداد الصحف اليومية 
والقن����وات التلفزيونية، وذلك بعد إصدار 

قانون املطبوعات اجلديد.
وأتاح القانون اجلديد املجال للعديد من 
املجالت املطبوع����ة واإللكترونية ووكاالت 
األنباء واملواقع اإلخبارية والصحافية للعمل 
ضمن مس����احة إعالمية واسعة، األمر الذي 
ينبئ بتأس����يس مرحلة جديدة في فضاء 

اإلعالم اخلليجي.
وقد ناقشت اجللسة واقع وسائل اإلعالم 
الكويتية واجتاهاتها ومحاورها، واألسباب 
وراء ظهور تلك األعداد الكبيرة نسبيا من 
التلفزيونية، وحاولت  الصحف والقنوات 
اجللس����ة التعرف على هموم املؤسس����ات 
الكويتي����ة وأولوياتها، وأبرزت  اإلعالمية 
اجللسة تسجيل املشهد اإلعالمي الكويتي 
تطورا مذهال وعلى أكثر من صعيد، حيث 
بلغ عدد الصحف اليومية باللغة العربية 15 
صحيفة، باالضافة لصحيفتن ناطقتن باللغة 
اإلجنليزية، وبلغ عدد القنوات التلفزيونية 
احلكومية 4 قنوات، بينما وصل عدد القنوات 
اخلاصة الى 7 قنوات، ه����ذا باإلضافة الى 

العديد من املج����االت والدوريات املطبوعة 
واإللكتروني����ة ووكاالت األنب����اء واملواقع 

اإلخبارية والصحافية.
وقد أدار ورشة العمل اإلعالمي الرئيس 
التنفيذي لشركة ستة على ستة اإلعالمية 
يوسف اجلاسم وحتدث خاللها كل من وزير 
اإلعالم األسبق د.أنس الرشيد، ورئيس حترير 
مجلة العربي د.سليمان العسكري، ورئيس 
قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت 
د.عبداهلل الشايجي، ونائب رئيس التحرير 

الزميل عدنان الراشد.
وعّقب د.أنس الرشيد على حال الصحافة 
بقول����ه: »إن قانون املطبوعات اجلديد فتح 
املج����ال للكثير من وس����ائل اإلعالم، وذلك 
باعتماد قانون ميه����د املجال للعمل ضمن 
مساحة أوسع«، وأضاف الرشيد: »لقد وصلت 
املكتوبة من  الكويتي����ة  إيرادات الصحافة 
اإلعالنات ال����ى 280 مليون دوالر، لكن هذا 
الكم الهائل من الصحف لن يستطيع الصمود 

ملدة أطول«.
من جهته قال د.سليمان العسكري في 
شرحه لسعي اإلعالم الكويتي احتالل الريادة 
في الصحافة العربية: »لقد اهتمت الصحافة 
الكويتية بالشؤون القومية العربية بشكل 
معمق سواء كان ذلك في تغطيتها لقضية 
فلسطين، او الحرب العراقية � اإليرانية، وبعد 

الغزو العراقي للكويت تشكلت صدمة كبيرة 
لدى الكويتيين أثرت عليهم بشكل حاد جعلت 
اإلعالم الكويتي يتوقف لمراجعة مساهماته 
في العمل القومي، ما جعل اإلعالم الكويتي 
يهتم بالشأن الداخلي الكويتي ويصب اهتمامه 
لرفع الوعي ح����ول أمور داخلية مهمة كان 

اإلعالم الكويتي يغفلها«.
إن هجرة كف����اءات صحافية عربية من 
فلس����طن ولبنان ودول عربية اخرى الى 
الكويت لها دور كبير في تعزيز ريادة الكويت 
في تغطيتها حل����ال األمة العربية وتعزيز 

قوميتها العربية. 
بدوره أشار نائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد الى ان »الكويت امتازت بريادة 
معرفية وإعالمية وفنية على املس����توين 
اخلليجي والعربي وكانت مصدر إش����عاع 
فكري وثقافي متفوق على املستوى العربي 
من خالل املطبوعات املتخصصة وسالسل 
الكتب التي قدم����ت باللغة العربية وحول 
أهم اإلبداعات العاملية في العلوم والفنون 

واآلداب«.
وقال الراشد ان »املشهد اإلعالمي الكويتي 
شهد تطورا مذهال على أكثر من صعيد حيث 
بلغ عدد الصحف اليومية باللغة العربية 15 
صحيفة، إضافة الى صحيفتن ناطقتن باللغة 
االجنليزية وبلغ عدد القنوات التلفزيونية 

احلكومي����ة أربع قن����وات بينما وصل عدد 
القنوات اخلاصة الى سبع قنوات باإلضافة 
الى العديد من املجالت والدوريات املطبوعة 
وااللكتروني����ة ووكاالت األنب����اء واملواقع 

اإلخبارية والصحافية«.
ومن جانبه قال عبداهلل الش����ايجي: أن 
التوسع الهائل الذي يعيشه اإلعالم الكويتي 
هو انعكاس للواقع اإلعالمي والسياس����ي 
الذي سمح للكثير بالدخول في هذا املجال، 
لكن الوقت قادم لتصحيح املسار اإلعالمي 
وجعل الصحافة تلع����ب دورا إيجابيا في 
املجتمع الكويتي حتى ال تتحول صحافتنا 

الى صحافة أحزاب.
وذكر د. الشايجي ان هذا التفوق اإلعالمي 
والثقافي كان من أبرز ضحايا احتالل العراق 
للكويت سنة 1990، وكان طبيعيا بعد حترير 
الكويت ان حتدث مراجعات في سلم أولويات 
الدولة واملجتمع، وقد تزامنت هذه املراجعات 
مع بدايات تطور هائل في اإلعالم الفضائي 
العاملي والعربي، وظهرت خالله قوى إعالمية 
خليجية وعربية ذات حضور وفاعلية، ولم 
تك����ن الكويت حاضرة في هذا التطور على 
الرغم من توافر ك����وادر وكفاءات إعالمية 
ذات خبرة واسعة، إذ يبلغ عدد الصحافين 
املسجلن في جمعية الصحافين الكويتية 

2134 من بينهم 1638 كويتيا.

صاحب السمو استقبل ولي العهد والخرافي والطبطبائي ومشعل بن حمد آل ثاني

صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني صاحب السمو األمير مستقبال يوسف احلجي بحضور سمو ولي العهد والشيخ علي اجلراح والسفير أحمد الفهد ود.فؤاد العمر

األمير التقى رئيس وأعضاء الهيئة الخيرية اإلسالمية: بذل المزيد
من الجهد لنشر تعاليم الدين السمحة وتنشئة أجيال صالحة

ــق ـ كونا: رحب رئيس مجلس الوزراء  دمش
ــس بالزيارة  ــي عطري ام ــوري محمد ناج الس
ــيخ  ــمو االمير الش املرتقبة واملهمة لصاحب الس
ــورية، مؤكدا ان  صباح االحمد الى بلده الثاني س
ــوة متقدمة ومتميزة  ــكل خط هذه الزيارة ستش
ــاون االخوي القائم بني  ــيرة التع على صعيد مس
ــي تصريح خاص  ــورية والكويت. جاء ذلك ف س

ادلى به عطري لـ »كونا« مبناسبة زيارة صاحب 
ــق  ــورية دمش ــمو االمير الى العاصمة الس الس
ــبوع املقبل في اطار جولة عربية تقوده الى  االس
مصر واالردن ولبنان. وقال العطري: ان الشعب 
ــه القومية العميقة  ــوري يعتز دائما بروابط الس
ــه العرب وخصوصا  ــه الوثيقة مع اخوان وصالت

الشعب الكويتي الشقيق.

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى ديڤيد كاميرون رئيس 

الوزراء في اململكة املتحدة الصديقة.
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه لكاميرون 
الوزراء وتكـلـيفه  ــة  مبناسبة توليه رئـاس
بتشكيل احلكومة متمنيا سموه له كل التوفيق 
والسداد مشيدا سموه بالعالقات الطيبة التي 

تربط البلدين الـصديقني واحلرص املشترك 
على تطويرها وتعزيزها في مختلف املجاالت 

ملا فيه خير ومصلحة البلدين املشتركة.
ــيخ  ــي العهد الش ــمو ول ــث س ــا بع كم
ــيخ ناصر احملمد ــمو الش  نواف االحمد وس

ــي تهنئة  ــوزراء ببرقيت ــس ال ــس مجل رئي
مماثلتني.

عطري: زيارة األمير لسورية خطوة في مسيرة التعاون األمير هنّأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد

اإلعالم الكويتي سّجل تطورًا مذهاًل ينبئ
بمرحلة جديدة في فضاء اإلعالم الخليجي

خالل ورشة عمل في اليوم األول من المنتدى اإلعالمي العربي بدبي

الراش�د: »الكوي�ت امت�ازت بريادة معرفي�ة وإعالمي�ة وفنية على المس�تويين 
الخليجي والعربي وكانت مصدر إش�عاع فكري وثقافي متفوق على المس�توى العربي

ولي العهد استقبل الخرافي والطبطبائي
اس����تقبل س����مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في قصر بيان 
امس رئيس مجلس األمة جاسم 
النائب د.وليد  اخلرافي يرافقه 
الطبطبائي وذلك اثر مشاركتهما 
في االجتماع االستثنائي للجنة 
التنفيذية الحتاد برملانات الدول 
االسالمية الذي اختتم أعماله في 
مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا 
الصديقة. كما استقبل سموه في 
قصر بيان امس سفير جمهورية 
أذربيجان لدى الكويت السفير 
شاهن عبدالاليف وذلك مبناسبة 
انتهاء عمله كسفير لبالده لدى 

البالد.

سموه التقى سفير أذربيجان لدى البالد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سفير أذربيجان

الجاراهلل التقى سفيري فرنسا وپولندا

»إعادة الهيكلة«: التعاون مع 60 شركة
لتوفير 900 فرصة وظيفية للطلبة

اليوم آخر أيام التسجيل لدورة التدريب في البرنامج

استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح 
امس السفير الفرنسي جان رينيه جيان.

واستعرض اللقاء جانبا من العالقات بن البلدين 
واألمور ذات االهتمام املشترك، وذلك في ضوء الزيارة 
األخيرة لس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى فرنسا ضمن جولته األوروبية. كما استقبل 

اجلاراهلل السفير الپولندي ينوش شيفيدو، حيث قدم 
دعوة موجهة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح حلضور منتدى 
وزاري رفيع املستوى للبرنامج الدميوقراطي. وقد تطرق 
اللقاء الى العالقات بن البلدين وسبل تطويرها كما مت 

استعراض آخر املستجدات الدولية واإلقليمية.

أسامة دياب
صرح���ت مدير ادارة تنمي���ة القوى العاملة 
الوطنية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة اميان االنصاري بأن 
االدارة قامت باس���تقبال الطلب���ة الراغبن في 
التسجيل في مش���روع تدريب الطلبة للموسم 
احلالي منذ يوم االحد املاضي، حيث س���يكون 

آخر ايام االستقبال مساء اليوم.
وقالت االنص���اري ان الدورة تقام للس���نة 
الثامنة على التوالي وبنجاح مستمر وهلل احلمد، 
واستطعنا احلصول على 900 فرصة وظيفية لهذه 
الدورة التي تبدأ من 6/27 حتى 7/27، واضافت 
ان االدارة قام���ت هذا العام باس���لوب جديد في 
توزيع االماك���ن املتنوعة في القطاعات لتواكب 
جمي���ع التخصصات مثل البن���وك واالتصاالت 
والفنادق واجلمعيات التعاونية ومعاهد التدريب 
والبيع وجميعات النفع العام. واضافت ان اسلوب 

التس���جيل اصبح اكثر دقة ومرونة، بحيث يتم 
حتدي���د مقابالت الطلبة في البرنامج في الفترة 
املس���ائية ويتم االتصال واحلجز للمقابلة عن 
طريق 103 كما مت تس���كن الطلبة املقبولن في 
الش���ركات املختلفة في اليوم نفسه الذي تقبل 
فيه واكدت االنصاري ان اسلوب متابعة الطلبة 
هذا العام من قبل البرنامج س���يكون اكثر حزما 
من االعوام السابقة، فاملكافأة لكل طالب ستكون 
100 دينار وفي حال غياب يوم سيخصم 25% من 
قيمة املكافأة، اما اذا غاب 4 ايام فأكثر فستخصم 
املكافأة بالكامل والهدف من هذا االس���لوب هو 
تعويد الطلبة على رمت العمل اخلاص واجلديد 

وااللتزام بالدوام. 
وقالت ان التعاون من قبل الشركات والتجاوب 
مع البرنامج كان في القم���ة، رغم ذيول االزمة 
االقتصادية، حيث ان اكثر من 60 شركة تقدمت 

للتعاون بتدريب الطلبة في هذا املوسم.

الرش�يد: 280 مليون دوالر إيرادات الصحافة الكويتي�ة المكتوبة من اإلعالنات
وأش�كك ف�ي إمكاني�ة صم�ود الع�دد الكبي�ر الموج�ود حالي�اً م�ن الصح�ف

16 مشروعًا ل� »الكهرباء« في »المناقصات«
و46 في مرحلة فّض العطاءات و6 مؤجلة

دارين العلي
كشفت آخر إحصائية ملشاريع الكهرباء واملاء التي 
تنوي الوزارة تنفيذها، أن لدى الوزارة 16 مشروعا 
قيد الطرح في جلنة املناقصات املركزية و46 مشروعا 
في مرحلة فض العطاءات باإلضافة إلى 6 مشاريع 
مؤجلة، وتتوزع هذه املشاريع بن جميع قطاعات 
الوزارة. وتضمنت اإلحصائية عددا من املشروعات 
قيد الطرح مثل مش����روع أعم����ال وتوريد وتركيب 

نظام عدادات الكهرباء واملاء الذكية ومشروع محطة 
الزور الشمالية ومشروع محطة اخليران إضافة إلى 
عدد من املشاريع املتعلقة بقطاع املياه مثل مشروع 
تزويد وتركيب محطتي ضخ مياه رئيسية في الزور 
)A( ومشروع انش����اء وصيانة مجمع توزيع مياه 
عذبة في احملطة ذاتها إضافة إلى مش����روع إنشاء 5 
خطوط مياه عذبة متتد م����ن مجمع ميناء عبداهلل 

حتى غرب الفنيطيس.


