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وفد التعليم العسكري اطلع على إعداد 
وتأهيل الطلبة الضباط في كلية علي الصباح

قام قائد التعليم العس����كري باحلرس الوطني 
العميد الركن م.هاشم يوسف يرافقه وفد من قيادة 
التعليم العس����كري بزيارة الى كلية علي الصباح 
العسكرية في وزارة الدفاع، حيث كان في استقبالهم 
كبي����ر املعلمني العميد الركن فهد الباز وآمر أجنحة 
التدريب العقيد الركن أمجد الس����ميط وآمر سرايا 
الطلبة الضباط املقدم الركن عامر الشمري في كلية 

علي الصباح العسكرية.
واطلع الوفد خالل الزيارة على املستوى املتقدم 
لكلية علي الصباح العسكرية في وزارة الدفاع وما 
وصلت الي����ه من تطور في اع����داد وتأهيل الطلبة 
الضباط، كما مت عرض ايج����از قدمه العقيد الركن 
أمجد السميط شرح خالله تنظيم الكلية واملناهج 

التي تدرس فيها باالضافة الى االقسام والفروع التي 
تضمها وآلية ادارة العمل بها.

من جانبه، أشار قائد التعليم العسكري باحلرس 
الوطني الى ان مثل هذه الزيارات تأتي من منطلق 
توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني وحرصها 
الدائم على دعم أوجه التنسيق والتعاون املشترك مع 
وزارة الدفاع وتبادل اخلبرات العسكرية واالكادميية 

في شتى املجاالت.
ضم الوفد الزائر كال من آمر مدارس احلرس الوطني 
العقيد الركن خالد صالح وآمر مدرسة تدريب الضباط 
وضباط الصف بالوكالة النقيب عادل محمد واملالزم 
أول فهد راشد واملالزم أول صقر محمد واملالزم أول 

فهد عيسى واملالزم أول عيسى عيسى.

فؤاد احلربي يتوسط أحمد البناي وياسر الكندري ومشعل العازمي

لقطة جماعية في كلية علي الصباح العسكرية

320 شاليهًا لمساهمي الجمعية لمدة شهر مع تقديم خدمات وأطعمة خفيفة

ل المولدات الكهربائية  الحربي: تعاونية بيان ُتشغِّ
4 ساعات يوميًا لتوفير الطاقة

دون الوسيط الذي يأخذ نسبة 
وبذلك وفرنا تلك النسبة وقال: 
ال يخفى على احد حجم املنافسة 
التي نتلقاها سواء من اجلمعيات 
او االسواق املركزية  التعاونية 
ولذا اقترح اقامة مهرجان شهري 
لعدد من السلع وفق استراتيجية 
� اصناف  محددة »سلع وكاالت 
من اخلض���ار والفواكه � بعض 
السلع الس���ريعة � مواد غذائية 
اس���تهالكية � مرطبات« ويجب 
اال تتعدى السلع 20 صنفا على 
ان يبدأ املهرجان اعتبارا من 20 
حتى نهاية الش���هر، مشيرا الى 
ان السحب كان كل 6 اشهر ولكن 
وزارة الشؤون الغته فأخذنا قيمة 
السحب ومت صرفها في مشاريع 

اخرى.

السلع الرمضانية

واضاف الكن���دري ان حركة 
الشراء لالستعداد لشهر رمضان 
تبدأ قبل الشهر املبارك ب� 15 يوما 
وعليه يجب االعداد اجليد بتوفير 
اكبر كمية وبأس���عار غير قابلة 
للمنافسة حتى تصبح جمعية 
بيان مميزة كم���ا هي العادة في 
السنوات السابقة ولذا اقترح ان 
يبدأ مهرجان السلع الرمضانية 
يوم 7/25 ملدة ش���هر، ولفت الى 
ان مهرجان شنط السفر يقام في 
الفترة من 24 يونيو حتى 5 يوليو 
وان هام���ش الربح 5% فقط، اما 
مهرجان القرطاسية بجمعية بيان 
فيعد من املهرجانات املتميزة حيث 
ان مبيعات ف���رع املكتبة تفوق 
مبيعات اجلمعيات املجاورة ملا 
يتميز به من تنوع في العروض 
وانخفاض في االسعار لذا اقترح 
اقامة املهرجان اعتبارا من 8/15 

حتى 9/30.

للمس���اهمني يبدأ م���ن 1 يوليو 
وملدة شهر من خالل 8 أفواج وعدد 
الشاليهات 320 شاليها تتكون من 
غرفة وغرفتني و3 غرف مع تقدمي 
خدمات متنوعة للمستأجرين من 
تقدمي أطعمة خفيفة لهم وعمل 
املسابقات وغيرها، أما عن أسعار 
الش���اليهات، فقال انها تبدأ من 
80 دينارا واكبر ش���اليه ب� 220 

دينارا.

المهرجانات التسويقية

وحول املهرجانات التي تقدمها 
جمعية بيان ق���ال نائب رئيس 
مجلس االدارة ياس���ر الكندري 
ورئيس جلنة املش���تريات، لقد 
وضعنا خطة على مدار الس���نة 
املقبل���ة واملفاج���أة اجلديدة ان 
مهرج���ان اخلضار س���يكون 3 
ايام في االسبوع وقد مت التعاقد 
مع ش���ركات اخلضار مباش���رة 

واملسمكة والسمبوسك، باالضافة 
الى فرع البقال���ة، وجار جتهيز 
مطعم نايب للمأكوالت اإليرانية 
العاجل،  القري���ب  الفتتاحه في 
كما يجري جتهيز موقع اخلدمة 
املنزلية إلقامة مبنى من دورين 
لتجهيزه كمبنى لبيع املستلزمات 
املنزلية حتت سقف واحد ليكون 

صرحا تعاونيا.
وأشار الى انه جار العمل على 
توس���عة مدخل السوق املركزي 
اجلديد، أرضي وميزانني، باالضافة 
الى توس���عة الس���وق املركزي 
بالضاحية وإعادة تأثيثه، وذلك 
على مساحة 2000 متر في قطعة 
8 ويخصص مساحة 200 متر من 
دورين ملطعم وصيدلية بجانب 

السوق املركزي.

الشاليهات

الش���اليهات  وبني ان تأجير 

التعاوني ليس استهالكيا فقط بل 
اجته للخدمات الوطنية ودورنا 
توفير الطاقة ألن هذا من صميم 
التعاونيات وان تش���غيل  عمل 
املولدات الكهربائية ستوفر الكثير 
من الطاقة، موضحا ان هذا واجب 
وطني، ما جعلنا نقوم بتنفيذه من 
الساعة 12 ظهرا الى 4 عصرا، وزف 
احلربي بشرى ألهالي منطقة بيان 
بأنه مت أخذ املوافقات من  املجلس 
البلدي على إنش���اء صالة أفراح 
متعددة األدوار على مساحة 1000 
مترمربع وتتكون من سرداب ودور 
أرضي للنساء والرجال باالضافة 

الى مواقف سيارات.

مشاريع إنشائية

ولفت احلربي الى ان املباني في 
منطقة بيان منذ 30 عاما أصبحت 
قدمية جدا وانه مت جتهيز األفرع 
في قطعة 5 في امللحمة والدواجن 

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
بيان التعاونية فؤاد احلربي ان 
توفي���ر الطاقة واج���ب على كل 
مواطن يعيش على هذه األرض 
الطيبة، وأض���اف خالل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي عقدته جمعية 
بيان بحضور كل من نائب رئيس 
مجلس اإلدارة ياسر الكندري وأمني 
الصندوق أحمد البناي، وأمني السر 
مشعل العازمي انه مت عمل إعالن 
مناشدة في اجلرائد مدفوع األجر 
لترشيد استهالك الكهرباء نظرا 
الرتفاع معدل االستهالك ومخاطبة 
اجلهات الرس���مية مبنطقة بيان 
لترشيد اس���تهالك الكهرباء، كما 
مت توجيه كتب ألئمة املس���اجد 
بضرورة ادراج موضوع ترشيد 

الكهرباء ضمن خطبة اجلمعة.
وأشار الى ان املقترحات التي 
قاموا بها لتحقيق الترش���يد هي 
توقيف تشغيل التكييف لألفرع 
التي ال حتتوي على مواد غذائية 
م���ع تقليل س���اعات ال���دوام إن 
املثال )املكتبة  أمكن على سبيل 
والقرطاس���ية � خدمة السيارات 
� اخلدمة املنزلية( وايضا تقليل 
ساعات الدوام لألفرع خالل فترة 
الظهيرة وتركيب اخللية الضوئية 
وتوصيلها باإلعالنات اخلارجية 
واإلضاءة جلميع مرافق اجلمعيات 
التعاوني���ة مع اس���تبدال ملبات 
اإلض���اءة بلمبات توفير الطاقة، 
وكذلك تشغيل املولدات الكهربائية 
املوج���ودة باألس���واق املركزية 
يوم اجلمعة والسبت في الفترة 
الصباحية والعمل على تكثيف 
اجلهود لتوعية أهالي منطقة عمل 
اجلمعية مبدى خط���ورة زيادة 

األحمال الكهربائية.
وأكد احلرب���ي ان دور العمل 

الجامعة العربية تعلن عقد قمة خماسية بليبيا لبلورة مشروع وثيقة تطوير منظومة العمل العربي

دورة استثنائية لمجلس وزراء اإلعالم العرب أكتوبر المقبل 
يعقد 4 و5 يوليو المقبل

القادة هم المسؤولون عن صناعة اإلعالم

الخميس: ملتقى قادة اإلعالم العربي بمكتبة اإلسكندرية يوليو المقبل

تعاون يعك����س على ارض 
الواقع فعالي����ة مهمة تتمثل 
في اقامة امللتقى وستترك اثرا 
ايجابي����ا على صعيد تعزيز 

التعاون بني اجلانبني.
وب����ني انه سيش����ارك في 
امللتقى من اجلانب الكويتي 
رئي����س جمعي����ة الصداقة 
البرملانية الكويتية � السورية 
ف����ي مجلس األم����ة الكويتي 
النائب يوسف الزلزلة وعدد 
البرملانيني وشخصيات  من 
كويتي����ة مرموقة اقتصادية 
وثقافية وإعالمية وسيكون 
لهم نظراء من اجلانب السوري 
املج����االت االقتصادية  ف����ي 
والثقافي����ة  والسياس����ية 

والبرملانية.

كبير من مالك الصحف ورؤساء 
حتريرها ومالك املؤسس���ات 

االعالمية.
وأكد اخلميس أن احلوار بني 
قادة االعالم العربي يهدف الى 
الوقوف العملي على احتياجات 
احلرك���ة االعالمي���ة العربية 
ومتطلبات املرحلة اآلنية في 
العمل االعالمي كما يهدف الى 
النظر  ب���ني وجهات  التقارب 

املختلفة.
واوضح ان ذلك يدفع في 
اجتاه توحي���د رؤية اعالمية 
عربي���ة مؤثرة في الوس���ط 
االعالم���ي العامل���ي مبينا أن 
الوس���يلة األكثر  احلوار هو 
تقدم���ا وحتضرا ف���ي ظل ما 
يش���هده العالم من جتاذبات 
وصراع���ات على املس���توى 

االعالمي والثقافي.

العالقات بني الشعبني وبني 
الفعاليات املختلفة في املجاالت 
املذكورة لترتقي الى مستوى 
العالقات السياسية القائمة بني 

القيادتني في البلدين.
واكد ان امللتقى وما يتضمنه 
من نشاطات يقرب الشعبني 
من بعضهما البعض من خالل 
تقدمي كل طرف ما عنده مبا 
يع����زز العالقات بني البلدين 
الى  والشعبني ودفعها قدما 
األمام وايضا تساهم في تبادل 
اخلبرات والكفاءات واملعلومات 

بني كل هذه الفعاليات.
وق����ال ان العالق����ات بني 
جمعية الصحافيني الكويتية 
واحتاد الصحافيني السوريني 
عالقات جيدة وهناك بروتوكول 

واملتحكمني في أدواته ليسوا 
مبن���أى عن األح���داث وأنهم 
يحملون ه���م االعالم العربي 
كما يحمل���ه كل من يعمل في 

حقله ويتحرك في دائرته.
وبني أن ملتقى قادة االعالم 
العربي يهدف الى ايجاد حوار 
نوعي مؤثر وفعال من خالل 
اعتماد الشفافية والوضوح بني 
قادة االعالم العربي في حوارهم 
وذلك بهدف الوصول الى حلول 
عملية وواقعية للمش���كالت 
والعوائق التي تواجه مسيرة 

االعالم العربي أو تعطلها. 
وأش���ار اخلمي���س الى أن 
قادة االعالم هم املؤثرون في 
صناعة اإلعالم، مشيرا الى ان 
امللتقى سيشهد حضور رؤساء 
العديد من احملطات الفضائية 
اخلاصة وكذلك حضور عدد 

والبرملاني.
وأوضح ان امللتقى يتضمن 
أنش����طة برملانية وإعالمية 
واقتصادية، مؤكدا ان األصل 
ف����ي املوضوع ه����و تعزيز 

الوطن العربي وقادته كل في 
موقعه.

ال���ى ان ه���دف  واش���ار 
امللتقى ارس���ال رس���الة الى 
الكوادر االعالمية العربية في 
ش���تى وس���ائل االعالم تؤكد 
أن املس���ؤولني ع���ن اإلعالم 

امللتقى  وأضاف ان ه����ذا 
يكتسب أهمية كبيرة من حيث 
أوراق العمل التي سيناقشها 
في مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادي����ة والثقافي����ة 
والبرملاني������ة واإلعالمي������ة 
الش����خصية  وكذلك للنخب 
التي ستش����ارك في أنشطته 

من كال البلدين.
املب���ادرة  ال���ى  وأش���ار 
املش���كورة م���ن الزمالء في 
جمعية الصحافيني الكويتية 
للتحضير للملتقى اإلعالمي 
السوري � الكويتي، مؤكدا ان 
هذه املبادرة القت كل الترحيب 
من قبل احت���اد الصحافيني 
الثقافي  واملعنيني بالش���أن 
واالقتص���ادي واإلعالم���ي 

ثقافيا لها على املستوى العربي 
والدولي.

وقال ان امللتقى يهدف الى 
التنس���يق االعالمي وحتقيق 
الترابط بني هؤالء القادة من 
العربي  اجل مصلحة االعالم 
ويس���عى الى تبادل اخلبرات 
االعالمية العربية وفتح أبواب 
االس���تفادة من هذه اخلبرات 
للكوادر الشبابية العاملة في 
املجال االعالمي والتي يعول 
عليها ويراهن على امكانياتها 

وما ميكن أن تقدمه.
وذك���ر اخلميس ان دوافع 
هيئة امللتقى االعالمي العربي 
املتتابعة  وراء عقد دورات���ه 
تتمثل في االميان العميق بأن 
احلوار االعالمي العربي يجب 
أن ينطلق مبش���اركة عملية 
من املسؤولني عن االعالم في 

دمش����ق كونا: اكد رئيس 
احتاد الصحافيني السوريني 
الياس م����راد ان عقد امللتقى 
اإلعالمي الكويتي � السوري 
األول يكتسب أهمية كبيرة 
ويحظ����ى برعاية س����ورية 
جيدة ويس����هم ف����ي تعزيز 
العالقات التاريخية واملتجذرة 
البلدي����ن والش����عبني  ب����ني 

الشقيقني.
وقال مراد ان امللتقى اإلعالمي 
الكويتي � السوري الذي سيقام 
في الرابع واخلامس من الشهر 
املقبل في العاصمة الس����ورية 
التعاون  دمشق يأتي في إطار 
القائم بني احت����اد الصحافيني 
السوريني وجمعية الصحافيني 

الكويتية.

القاهرة ـ هناء السيد
الع���ام لهيئة  أعلن األمني 
امللتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلميس عن عقد الدورة الثانية 
العربي  مللتقى قادة االع���الم 
مبكتب���ة االس���كندرية بداية 
الشهر املقبل برعاية الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربي���ة، ج���اء ذل���ك خالل 
مشاركته في أعمال الدورة ال� 
43 ملجلس وزراء االعالم العرب 
التي اختتمت اعمالها امس مبقر 
االمانة العامة جلامعة الدول، 
واش���ار اخلميس الى ان عقد 
امللتقى في مكتبة اإلسكندرية 
يكسبه اهمية للدور احلضاري 
ملكتبة االسكندرية، مشيرا الى 
ان التعاون بني هيئة امللتقى 
واملكتبة يعكس بدوره خطا 
ايجابيا تتبعه الهيئة وقبوال 

الياس مراد

ماضي اخلميس

عبداهلل املنصور عمرو موسى

المنصور: التوصل لقرار توافقي 
حول إنشاء مفوضية اإلعالم العربي

إعادة النظر في مشاريع القرارات 
املعروضة أمام املجلس فيما يتعلق 
العربي  بانشاء مفوضية لإلعالم 
خاصة ان هناك اعادة نظر شاملة 
العربي  العمل  لهيكلة منظوم����ة 
املش����ترك. وقال موسى انه تقرر 
عقد قمة خماسية في ليبيا بدعوة 
من الزعي����م معمر القذافي رئيس 
القم����ة العربية لبلورة مش����روع 
العمل  وثيقة لتطوي����ر منظومة 
العربي املش����ترك نظرا خلطورة 
األوضاع في املنطقة التي تتطلب 
التشاور. واضاف انه تقرر أيضا 
عقد قمة عربية استثنائية شاملة 
في ليبيا خالل أكتوبر املقبل للنظر 
في عدد من املسائل اخلاصة بتطوير 
منظومة العمل العربي املش����ترك 
والنظر في مقت����رح األمني العام 
للجامعة العربية بإنش����اء رابطة 

اجلوار العربي.
العربي����ة  القم����ة  وق����ال ان 
ف����ي ليبيا  املقبلة  االس����تثنائية 
ستكون بداية لعقد القمة العربية 
الدورية كل 6 أش����هر كما ستعقد 
القمة العربية االقتصادية كل عامني 
مش����يرا الى عقد القم����ة العربية 
االقتصادية الثانية في مصر بداية 
العام املقبل ملتابعة تنفيذ قرارات 

قمة الكويت االقتصادية األولى.

املذهبي والطائف����ي على حاضر 
ومستقبل األمة العربية.

كما يتضمن ج����دول األعمال 
العربي جتاه  التح����رك  متابع����ة 
النواب  مش����روع قرار مجل����س 
األميركي بتصنيف مشغلي األقمار 
إرهابية في  الصناعية كمنظمات 
حالة التعاقد مع القنوات الفضائية 
املصنفة أميركيا كمنظمات إرهابية. 
ويتضم����ن ج����دول األعمال كذلك 
متابع����ة اخلطة اجلديدة للتحرك 
اإلعالمي العربي في اخلارج ودعم 
الفلس����طينية إعالميا  القضي����ة 
ومتابعة تنفيذ »العشرية التنموية 
التشاركية لإلعالم واالتصاالت في 
املنطقة العربية لألعوام 2009 - 
2018« وكذلك متابعة دور اإلعالم 
العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب 
الى جانب عدد من قضايا التعاون 

العربي في املجال اإلعالمي.
وأكد األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى أهمية تطوير 
منظوم����ة العمل اإلعالمي العربي 
املشترك وإقامة آليات تضمن هذا 
التطوير ومنها إنش����اء مفوضية 

لإلعالم العربي.
وطال����ب موس����ى ف����ي كلمته 
االفتتاحية أمام الدورة ال� 43 ملجلس 
الع����رب بضرورة  وزراء اإلعالم 

القاهرة ـ هناء السيد 
ترأس وفد الكويت في اجتماعات 
الدورة ال� 43 ملجلس وزراء اإلعالم 
العرب املندوب الدائم لدى جامعة 
ال����دول العربية عبداهلل املنصور 
والسكرتير األول باملندوبية محمد 
الهاجري برئاس����ة وزير االتصال 
املوريتان����ي حمدي ولد محجوب 
خلفا لنظيره وزير االتصال املغربي 
د.خالد الناصري ومبشاركة عدد 
من وزراء اإلعالم العرب وبحضور 
األمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موس����ى. وبدأت اجللس����ة 
باجتماع تشاوري مغلق مع األمني 
الع����ام للجامع����ة العربية عمرو 
موسى بناء على طلبه لبحث عدد 
من املس����تجدات املتعلقة بالعمل 
اإلعالمي العربي املشترك وكيفية 
قيام أجهزة اإلعالم العربية بدورها 
في نقل الص����ورة الصحيحة عن 
القضايا العربية أمام الرأي العام 

العاملي.

إنشاء مفوضية لإلعالم

وطرح األم����ني العام للجامعة 
عمرو موسى رؤيته أمام الوزراء 
فيما يتعلق باملقترح الذي قدمه حول 
انشاء مفوضية لإلعالم العربي رغم 
وجود توصية من اللجنة الدائمة 
لإلعالم العربي رفعت للوزراء بعدم 
احلاجة النشاء مثل هذه املفوضية 
في ض����وء واقع اإلع����الم العربي 
العام واخلاص.  احلالي بش����قيه 
ومن املقرر ان يعقد وزراء اإلعالم 
العرب دورة استثنائية في شهر 
أكتوبر املقبل بالقاهرة لبحث هذا 

املشروع من كل جوانبه.
ويناقش املجل����س على مدى 
يومني جدول األعمال الذي يتضمن 
19 بندا تتن����اول مختلف قضايا 
العمل اإلعالمي العربي املش����ترك 
ويخصص احمل����ور الفكري لهذه 
الدورة ملناقش����ة مخاطر اإلعالم 

القاه����رة � كونا: قال مندوبنا الدائم لدى اجلامعة 
العربية ورئيس الوفد الى الدورة 43 ملجلس وزراء 
االعالم العرب الس����فير عبداهلل املنصور ان الوزراء 
توصلوا الليلة قبل املاضية الى مشروع قرار توافقي 

حول موضوع انشاء مفوضية االعالم العربي.
وقال املنصور ف����ي تصريح ل� »كونا« امس على 
هامش اجتماعات مجلس وزراء االعالم العرب انه مت 
االتفاق على مش����روع قرار يتضمن ثالث نقاط منها 
تأجيل البت في مشروع املفوضية حلني انعقاد القمة 

اخلماس����ية واالس����تثنائية والطلب من االمني العام 
للجامعة عرض املشروع على القمة في اطار عملية 
التطوير الش����املة للجامعة العربية. واشار الى ان 
الوزراء رحبوا بدعوة وزير االعالم املصري أنس الفقي 
عقد اجتماع تشاوري لوزراء االعالم العرب ملناقشة 
اوضاع االعالم قبل القمة العربية االستثنائية موضحا 
ان الوزراء بدأوا الليلة قبل املاضية في مناقشة البند 
املتعلق بانشاء مكتب تنفيذي ملجلس وزراء االعالم 

العرب ولم تستكمل املناقشات بعد.

مراد: الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السوري 
يسهم في تعزيز العالقات التاريخية بين البلدين

العميد الركن فهد الباز مستقبال العميد م.هاشم يوسف


