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منها اقتصادات اإلعالم وتدعيم العالقات العربية

الخميس: األحداث الراهنة على الساحة اإلعالمية 
على رأس اهتمامات ملتقى اإلسكندرية

في إطار حرصهما على تبادل الخبرات العسكرية واألكاديمية

تشكيل لجنة مشتركة بين الحرس الوطني
وأكاديمية سعد العبداهلل في مجال التعليم والتدريب

»الهيئة« رفضت رعاية المشروع بعد موافقتها في وقت سابق

الغانم: »استار أثليت« يصب في مصلحة الكويت
و»الشباب والرياضة« تعلق أخطاءها على شماعة اللوائح

تعيد ترتيب األوراق من جديد.
ونفت الغامن وجود أي مشكلة 
بينها وبني ادارة الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة متسائلة 
عن اللوائح والنظم التي ميكن 
ان يخالفها مثل هذا املش���روع 
الوطني والعاملي العمالق والذي 
يصب أوال وأخيرا في مصلحة 
الكويت احلبيبة والعالم بأسره 
فيما يتعلق باألبعاد اإلنسانية 

واالجتماعية.
واضافت الغامن في تصريحها 
أن الهيئة لم تراع أبسط قواعد 
االلتزام في تعاملها معها بحيث 
ان الرفض جاء متأخرا وفي وقت 
ح���رج، كان من املمكن تفاديه، 
مؤكدة ان املشروع سينفذ عما 
قريب، مناشدة اجلميع زيارة 
التالي:  املش���روع على املوقع 
starathletekuwait.com للتأكد 
من مدى االستعدادات النطالق 
البطوالت واملسابقات وتنفيذ 

املشروع.

»استار اثليت«يفّعل ذلك الدور 
الرياضي لهؤالء الش���باب من 
اجلنسني ليكونوا لبنة أساسية 
في بناء املجتمع الكويتي ومن 
ثم إنعاش اقتصادنا حتى يكون 

موردا مساندا للبترول.
واستغربت الغامن من رفض 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
هذا املشروع احليوي الهام والذي 
أب����دت فيه حماس����ة كبيرة في 
رعايته عندم����ا تقدمت به أول 
الهيئة  مرة بل وقطع����ت معها 
شوطا بعيدا حتى مرحلة جتهيز 
وصياغة عقد الرعاية للمشروع، 
حيث فوجئت بخطاب الهيئة الذي 
وردت فيه مغالطات بالتواريخ 
والذي عدل����ت فيه عن التزامها 
املس����بق وقبل أيام معدودة من 
بداية انطالق البطولة بحجة ان 
املشروع ال يتماشى مع اللوائح 
والنظ����م املعمول بها في الهيئة 
وجعل ه����ذه اللوائح ش����ماعة 
للرفض غي����ر املبرر مما جعلها 

اسمها في احملافل الدولية، حيث 
ان الرؤية ستعطي أبعادا كثيرة 
في جميع املجاالت باالضافة الى 
اكتشاف وتبني وتطوير املواهب 
الرياضية الش���ابة والصغيرة 
من الفتيان والشباب مبختلف 
األعم���ار املتدرج���ة كرياضة 

للجميع.
الغامن إن مش���روع  وقالت 

البطولة من أراضيها حيث يهتم 
املشروع بش���ريحة كبيرة من 
قطاعي الش���باب واألطفال من 
اجلنسني في جميع الدول التي 
ستشارك وتساهم فيه في املجال 
الرياض���ي التنافس���ي ومجال 

البطوالت واملسابقات.
وأك���دت الغامن أنها راجعت 
العامة للش���باب  الهيئة  مدير 
والرياضة احلالي الذي قال لها 
باحلرف الواحد »إنه إن كان لها 
حق ستأخذه كامال« في اشارة 
منه الى أن احلق ال يضيع، عندما 
قصدته بسبب تعطيل توقيع 
عقد املشروع، وترى الغامن ان 
هذا املشروع يتماشى متاما مع 
الرغبة األميرية السامية في جعل 
الكويت مرك���زا ماليا وجتاريا 
عامليا حيث حدد املشروع أهدافا 
كبيرة يسعى لتحقيقها وبالتالي 
قّس���م لعدة مراحل تنفذ على 
التتابع بتحويل الكويت احلبيبة 
الى مرك���ز رياضي دائم ورفع 

صرحت الناش طة السياسية 
واملستشار االداري ومدير عام 
الغ���امن لالستش���ارات  مركز 
االداري���ة وصاحبة مش���روع 
)اس���تار اثليت( شيخة الغامن 
ب���أن الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة بعث���ت لها خطابا 
بتاريخ 22 اجلاري اعتذرت فيه 
عن عدم رعاية املشروع الوطني 
الدولي لبطوالت ومس���ابقات 
»اس���تار اثليت« بعدما وافقت 
عليه قبل ذلك، بل وطلبت منها 
كل األوراق املتعلقة به اضافة 
للعقد الذي سيبرم بني الطرفني 
لرعاية املشروع كاتفاق نهائي 

يبدأ معه التنفيذ.
ولفت الغامن الى ان مشروع 
اس���تار اثليت الوطني الدولي 
يعتبر أكبر وأضخم مش���روع 
ستشهده الكويت بلد الصداقة 
والسالم والرحمة والعطاء والتي 
تتميز بسياسة خارجية صادقة 
ومحنكة تستحق ان تنطلق هذه 

قام قائد التعليم العسكري في احلرس الوطني العميد 
الركن م.هاش����م عبدالرزاق يرافقه وف����د من قيادة التعليم 
العس����كري بزيارة الى اكادميية س����عد العبداهلل للعلوم 
األمنية في وزارة الداخلية، حيث كان في استقبالهم مدير 
عام االكادميية اللواء فهد الشرقاوي واملدير العام املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب العميد هارون العمر وعدد من 

قادة وضباط االكادميية.
واطلع الوفد خالل الزيارة على املستوى املتقدم الكادميية 
س����عد العبداهلل للعلوم االمنية وما وصلت اليه من تطور 

ف����ي اعداد وتأهيل دورة الطلب����ة الضباط وضباط الصف 
وغيرها من ال����دورات، كما مت عرض ايج����از قدمه العميد 
هارون العمر شرح خالله تنظيم االكادميية واملناهج التي 
ت����درس فيها باالضافة الى االقس����ام والفروع التي تضمها 

وآلية ادارة العمل بها.
من جانبه اكد قائد التعليم العسكري باحلرس الوطني 
ان مثل هذه الزيارات تأتي م����ن منطلق توجيهات القيادة 
العلي����ا للحرس الوطني وحرصه����ا الدائم على دعم اوجه 
التنسيق والتعاون املش����ترك مع وزارة الداخلية وتبادل 

اخلبرات العسكرية واالكادميية في شتى املجاالت، واشار 
الى ان الزيارة قد اسفرت عن التنسيق بني اكادميية سعد 
العبداهلل وقيادة التعليم العسكري باحلرس الوطني واخلروج 
بتوصيات عدة اهمها تشكيل جلنة مشتركة في مجال التعليم 

والتدريب األمني والعسكري بني املؤسستني.
ضم الوفد الزائر كال من آمر مدارس احلرس الوطني العقيد 
الركن خالد صالح وآمر مدرس����ة تدريب الضباط بالوكالة 
النقيب عادل حمود وامل����الزم اول رائد محمد واملالزم اول 

صقر عبداهلل واملالزم اول عيسى عبدالرحمن.

شخصيات كويتية: مهرجان األسكندرية 
للسياحة فرصة لتعميق جذور التعاون الثقافي

االسكندرية � كونا: أكد عدد من املشاركني في 
مهرجان »االس���كندرية للسياحة العربية« امس 
متيز العالقات االعالمي���ة والثقافية والفنية بني 
الكويت ومصر التي تتسم بأنها »عميقة وضاربة 

اجلذور وتعود لسنوات طويلة ماضية«.
وأوضح هؤالء في تصريحات ل� »كونا« على 
هامش املهرجان أن مصر احدى اهم عواصم الثقافة 
في العالم العربي ولديها رصيد حضاري متميز 
وتعد رافدا مهما في مجاالت االعالم والثقافة والفن 
واالدب عالوة على انه���ا قبلة تعليمية يقصدها 

طالبو العلم من جميع ارجاء املعمورة.
واكد رئيس وف���د وزارة االعالم الى املهرجان 
نواف العن���زي أهمية التواجد الكويتي االعالمي 
والثقافي على الساحة العربية ملد جسور التعاون 
الثقاف���ي مع الدول العربي���ة معتبرا ان باالعالم 
والثقافة والفن »نستطيع نقل ثقافتنا والتعريف 
بحضارتنا وبيئتنا فضال عن التعرف جيدا على 
ما توصل���ت اليه املجتمعات األخرى في مختلف 

املجاالت«.
وق���ال العنزي ان الثقافة ه���ي األقدر على مد 
جسور التعاون وتوطيد العالقات بني الشعوب 
وخاصة بني الشعبني الكويتي واملصري مشيرا الى 
ان التواصل االعالمي والثقافي يرجع الى سنوات 
طويلة ماضية مع مصر حيث ان هناك عددا من 
بروتوكوالت التعاون املبرمة بني الكويت ومصر 

في املجالني االعالمي والثقافي.

من جانبه اكد الفنان التشكيلي مختار ديكسون 
اهمية مشاركة الفنانني التشكيليني الكويتيني في 
املهرجانات الثقافية العربية وخاصة في مصر وذلك 
خدمة للثقافة الكويتية مش���يرا الى ان اجلمعية 
الكويتية للفنون التش���كيلية خي���ر داعم وراع 

للفنانني الكويتيني.
من جهته أكد رئيس فرقة »حمد بن حس���ني 
الشعبية« محمد بن حسني ان مشاركة الفرقة في 
انشطة مهرجان »االسكندرية للسياحة العربية« 
الذي تنظمه وزارة االعالم الكويتية بالتعاون مع 
محافظة االسكندرية تهدف الى التعريف بالفنون 

الشعبية الكويتية والوانها.
وقال بن حس���ني ان الفرقة قدمت خالل االيام 
الثالثة املاضية عددا من العروض الفنية تضمنت 
جميع الفنون الش���عبية الكويتية واملتمثلة في 
الفن البحري والقادري واخلماري والعاش���وري 
اضافة الى االصوات مضيفا ان هذه الفنون كانت 
مح���ل اهتمام من قبل اجلمه���ور املصري والقت 

استحسانه وقبوله.
يذكر ان س���فيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد 
ومحافظ االسكندرية اللواء عادل لبيب افتتحا في ال� 
23 من يونيو احلالي انشطة مهرجان »االسكندرية 
للسياحة العربية« الذي يأتي في اطار االنشطة 
التي تقيمها محافظة االسكندرية الختيارها عاصمة 
للس���ياحة العربية للعام احلالي من قبل جامعة 

الدول العربية.

جناح تلك املس���يرة، ومن هنا 
تأتي خصوصي���ة ملتقى قادة 
اإلعالم العرب���ي، حيث تعتبر 
فرص���ة ثمينة م���ن أجل طرح 
تلك التطورات ومناقشة كيفية 
مالحقتها وجتاوز أي عوائق في 

الطريق اليها.
كما أك���د ان ه���ذه القضايا 
الساخنة تضفي بدورها الكثير 
من اخلصوصية واألهمية على 
ملتقى ق���ادة اإلع���الم العربي 
في محاولة م���ن هيئة امللتقى 
للوق���وف على أهم ما يش���غل 
الساحة اإلعالمية العربية، وأن 
ما مييز امللتقى أيضا هي تلك 
الروح االيجابية التي متتع بها 
قادة اإلعالم العربي في سعادتهم 
وحضورهم القوي ومشاركتهم 
في أنش���طة هذا امللتقى، وهو 
م���ا يدل على حال���ة عالية من 
الوعي العام لدى رؤوس املسيرة 
اإلعالمي���ة العربية مبتطلبات 
املرحل���ة احلالي���ة وحتمياتها 
الش���أن اإلعالمي  وحملهم هّم 
العربي بش���كل ع���ام وهو ما 
يجدد األمل في نفوس النماذج 
الش���ابة والصاعدة  اإلعالمية 
والت���ي حتمل مش���عل الثقافة 
والتنوي���ر وتدافع عن اإلعالم 
العربي وتشرف صورته لدى 
اآلخر، وقال اخلميس: ان القادة 
اذ يجتمعون ف���ي هذا التجمع 
احلاش���د امنا يقدمون منوذجا 
عمليا وصورة مشرفة تقتدي 
العربية  الكوادر اإلعالمية  بها 

بشكل عام.

امللحة والت���ي تلقي  القضاي���ا 
بظاللها بقوة في تلك املرحلة هي 
اقتصادات اإلعالم، تلك القضية 
التي تشهد الكثير من املستجدات 
والتقلبات، وما تلبث ان تشهد 
مفاجآت عديدة تنعكس بدورها 
على واقع اإلعالم العربي وتؤثر 
فيه، وقد وضعت هيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي تلك القضية أيضا 
على رأس أولويات امللتقى، حيث 
ان املؤسسات اإلعالمية هي من 
أكثر املؤسسات تأثرا بالتغيرات 
االقتصادية، واألحداث األخيرة 
فيما يخص ه���ذه القضية خير 

شاهد على ذلك.
العام للملتقى  وأشار األمني 
العرب���ي ان مواكبة  اإلعالم���ي 
األحداث هي أمر غاية في األهمية 
بالنسبة ملسيرة اإلعالم العربي، 
وأننا في أمّس احلاجة الى مالحقة 
أي تطور على الساحة اإلعالمية 
من أجل املساهمة اإليجابية في 

أك���د األمني الع���ام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان هيئ���ة امللتق���ى اإلعالم���ي 
العرب���ي جعلت املس���تجدات 
الراهنة  واألحداث اإلعالمي���ة 
على رأس أولويات ملتقى قادة 
اإلعالم املزمع عقده في مكتبة 
اإلسكندرية أول يوليو، وذلك 
من خ���الل جدول أعمال يراعي 
ان تكون هذه القضايا املطروحة 
بقوة بني يدي قادة اإلعالم العربي 

في ذلك التجمع الكبير.
وأشار اخلميس الى ان قيمة 
ملتقى قادة اإلعالم العربي تتمثل 
في مواكبته للكثير من األحداث 
التي تخص اإلعالم العربي وتؤثر 
فيه بقوة، فق���د أثيرت مؤخرا 
الكثير م���ن القضايا اإلعالمية 
التي تستحق ان يناقشها املؤمتر 
وعلى رأسها اإلعالم ودوره في 
تدعيم العالقات العربية، وهي 
قضية قد استجد عليها الكثير 
العام املنصرم، وانطلق  خالل 
اهتم���ام هيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي بتلك القضية من خالل 
وعيها الكامل بتأثير اإلعالم في 
تلك العالقات التي ما تلبث ان 
يستجد عليها الكثير من األحداث 
ب���ني احلني واآلخ���ر ودائما ما 
يكون دور اإلعالم فيها ملحوظا 
وواضحا، وقادة اإلعالم العربي 
الشك انهم على القدر من اخلبرة 
والتأثير في الوسط اإلعالمي مبا 
يجعل تناولهم لهذه القضية أمرا 

مثمرا ومؤثرا تأثيرا ايجابيا.
كم���ا بنّي اخلمي���س انه من 

ماضي اخلميس

صدور العدد األول من »وطن ومهن«
بشرى شعبان

أصدرت منظومة املؤه����الت املهنية الكويتية العدد االول من مجلة 
»وطن ومهن« في اطار االهداف التي تعمل على اجنازها في تنظيم دخول 
العمالة الوافدة الى الكويت عبر وضع معايير للمهن واجراء االختبارات 
التي ستساهم مستقبال في االرتقاء مبستوى العمالة الوافدة الى البالد، 

وتكون مبنزلة خطوة الى االمام تنعكس في دفع عجلة التنمية.

جانب من الزيارة وفد احلرس الوطني يطلع على تنظيمات أكادميية سعد العبداهلل في مجال التدريب والتعليم

شيخة الغامن


