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البصيري يشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين 
لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمكسيك

مّثل صاحب السمو في افتتاح فصول دراسية لمدرسة دار الخير

الدعيج: تعزيز التعاون بين »كونا« و»واس«
الريــــاض ـ كونا: وصل 
رئيــــس مجلــــس اإلدارة 
لـــــ »كونا«  العام  والمدير 
الشيخ مبارك الدعيج والوفد 
المرافــــق له الــــى الرياض 
امس في زيارة رسمية الى 
السعودية تلبية لدعوة من 
الســــعودية  وكالة األنباء 
الرسمية )واس(.وكان على 
رأس مستقبلي الشيخ مبارك 
الدعيج في مطار الملك خالد 
الدولي سفيرنا لدى المملكة 
العربية السعودية الشيخ 
حمد الجابر ومدير عام وكالة 
األنباء السعودية عبداهلل 
الحســــين ومديــــر مكتب 

»كونا« في الرياض عبدالرزاق الحزامي. وأعرب الشيخ 
مبارك الدعيج في تصريح لـ »كونا« لدى وصوله عن 
بالغ ســــعادته لوجوده في بلده وبين أهله وأشقائه 
الذيــــن يكن لهم في قلبه ونفســــه كل محبة وتقدير 
واحترام.وتوجه بالتهنئة الى كل األشقاء السعوديين 
بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة »التي نعتز بمواقفها الثابتة ومبادئها األصيلة 
وجهودها الخيرة من اجل مساندة الشعوب العربية 

واإلسالمية«.
وقال الشـــيخ مبارك الدعيج »انني اغتنم هذه 
المناسبة ألتوجه بالشكر والتقدير الى إخواني بوكالة 
األنباء الســـعودية )واس( على حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة خالل هذه الزيارة الغالية التي تأتى 

من أجل التواصل المستمر مع األشقاء«.
وأضاف ان »الزيارة ستعمل على تعزيز التعاون 
البناء بين وكالتي »كونا« و»واس« والتشاور وتبادل 
وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية واإلسالمية 
التي تهم البلدين الشــــقيقين بصفة خاصة والعالم 
العربي واإلسالمي بصفة عامة في ظل التطور الكبير 
والمنافسة الشــــديدة التي يشهدها قطاع اإلعالم في 

العالم«.
وأعرب الشيخ مبارك الدعيج عن سعادته لالستماع 
الى رؤية إخوانه بوكالة األنباء السعودية تجاه مختلف 
القضايا العربية اإلسالمية وتنسيق المواقف والجهود 

تجاهها لثقتنا الكبيرة في صواب هذه الرؤية.
وقال »اننا نتطلع الى استثمار الروابط المتينة 
والعالقات الوطيدة واإلطارات المشتركة التي تجمع 
بيننا في مختلف المجاالت لتحقيق تكامل إعالمي 
ليكون نواة لتكامل إعالمي عربي في المســـتقبل 
القريب بـــإذن اهلل فمصالحنا وقضايانا وأهدافنا 
واحدة ولدينا اإلمكانات والخبرات التي تمكنا من 

المنافسة االعالمية العالمية«.
من جانبه أشاد ســــفيرنا لدى السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي في تصريح لـ »كونا« بالدور الكبير 
الذي تقوم به »كونا« لخدمة الوطن من خالل عكس 
الوجه المشــــرق للكويت في جميع المحافل العربية 

واإلقليمية والدولية.
من جانبه رحب مدير عام وكالة األنباء السعودية 
»واس« عبداهلل الحســـين فـــي تصريح مماثل لـ 
»كونا« بزيارة رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام 
لـ »كونا« الشيخ مبارك الدعيج الى وطنه الثاني. 
وأعرب عن سعادته والعاملين في »واس« بالزيارة 
التي ستعمل على زيادة حجم التعاون والتنسيق 
بين الوكالتين، كما ستتيح للعاملين فيهما االطالع 
على تجارب اآلخرين واالستفادة من خبرات بعضهم 
البعض.ونقل الحسين تحيات وتقدير وزير الثقافة 
واإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة الى الشيخ 
مبارك الدعيج بمناسبة زيارته للمملكة وااللتقاء 
بأهله وأخوته.الى ذلك، ابدى رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ 
مبارك الدعيج اعجابه مبركز امللك فهد الثقافي في 

الرياض.
إلى ذلك أعرب الشيخ مبارك الدعيج في تصريح 
صحافي عقب جولته مبركز امللك فهد الثقافي في اطار 
زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية عن أمله 
في أن يرى مراكز ثقافية أخرى مماثلة ملركز امللك فهد 
الثقافي في كافة أنحاء العالم العربي تسهم في نشر 
الثقافة واملعرفة واالبداع.وأوضح ان الثقافة مبفهومها 
احلديث ال تقتصر على توفيــــر الكتب واملطبوعات 
ولكنها أصبحت مجتمعا للمعرفة بأدواتها املتطورة 
واحلديثة والتي تقدم املعلومة الكاملة »وهذا ما ملسته 

مبركز امللك فهد الثقافي«.

الحماد وضع حجر األساس لمبنى
 مسكن طالب معهد الترقية اإلسالمية في تايلند

ناراتيــــوات )تايلند(ـ  كونا: قــــام نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشــــؤون االسالمية املستشار راشد احلماد امس بوضع 
حجر االساس ملبنى مسكن طالب معهد الترقية االسالمية 
في مدينة ناراتيوات مبملكــــة تايلند الذي يقام بدعم من 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.
وقال احلماد في تصريح لـ »كونا« ان للكويت عطاء مميزا 
في دعم املشاريع اخليرية بجميع دول العالم وخاصة دول 
العالم االسالمي وما هذا اال داللة على اهتمام الكويت على 

املستويني الرسمي والشعبي باجلاليات االسالمية.
واضاف الوزير احلماد انه »من دواعي سرورنا ان منثل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد في وضع حجر 
االساس لعدد من املشاريع اخليرية في مملكة تايلند وخاصة 
في مناطق اجلنوب حيث يتركز املسلمون في هذه املناطق 

ويبلغ عددهم حوالي 9 ماليني مسلم«.
واوضح ان هذا املشروع يعتبر احد املشاريع الهامة في 
مملكة تايلند وخاصة انه يقع في الواليات االسالمية وملا 

ميثله التعليم من رفعة لالوطان وخدمة البنائه من شأنه 
االرتقاء بطلبة العلم.وبني احلماد ان للشــــعب التايلندي 
عالقة وطيدة ومتينة مع الشــــعب الكويتي مشيرا الى ان 
عددا من ابناء اجلالية التايلندية انهوا دراستهم في جميع 
املراحل التعليمية بالكويت وتربطهم عالقة مميزة مع الشعب 
الكويتي منذ زمن بعيد.وتقدم الوزير احلماد بخالص الشكر 
والتقدير لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء على دعمهم السخي وغير احملدود 
للعمل اخليري الكويتي املنتشر في جميع دول العالم.من 
جانبه، قــــال محافظ ناراتيوات في كلمة ألقاها نيابة عنه 
نائبه »ان من دواعي سرورنا ان نشهد هذا اليوم وضع حجر 
االساس ملشروع بناء املساكن للطالب ملا له من تأثير على 
استقرار الطالب ومتيزهم في دراستهم وخاصة ان معهد 
الترقية االسالمية يعتبر احد املعاهد املشهورة الذي تخرج 

فيه سنويا عدد كبير من الطالب والطالبات«.
وبدوره، قال مدير معهد الترقية االسالمية فيصل طيب 
في كلمته ان الهدف من اقامة هذا احلفل توثيق العالقة بني 

الدولتني وتلبية حاجة طالب املعهد الى مسكنهم الداخلي 
وتوفير االمن واالستقرار للطلبة والطالبات في مساكنهم 

الداخلية وامالء اوقات فراغهم بالنشاطات العلمية.
وعقب حفل حجر االســــاس قام الوزير احلماد بجولة 
على اقســــام املعهد حيث اطلع على سير العمل في املعهد 
ومن ثم قــــام بتكرمي املتفوقني فيه.ومن جانب آخر افتتح 
الوزير احلماد مبنى لفصول دراســــية ملدرسة دار اخلير 
التابعة جلامع جاكن في ناراتيوات مبملكة تايلند تبرعت 
وزارة االوقاف والشــــؤون االسالمية في استكمال انشائه 
واعداده مببلغ 23 ألف دينار كويتي.واعرب الوزير احلماد 
في كلمة ألقاها عن ســــعادته برؤية املشــــاريع الكويتية 
اخليرية منتشــــرة في جميع دول العالم االسالمي ملا لها 
من دعم الواصر احملبة والصداقة مع دول العالم االسالمي 

بشكل خاص ودول العالم بشكل عام.
وبني ان هذا املشروع استكمل خالل فترة قصيرة وذلك 
بفضل من اهلل ثم تبرع وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

وجهود االخوة القائمني عليه.

يشارك وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشـــؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري االسبوع املقبل 
املندوبني املفوضني  في مؤمتر 
لالحتاد الدولي لالتصاالت الذي 
سيعقد في مدينة غواداالخارا 

باملكسيك.
الوزارة فـــي بيان  وقالـــت 
صحافي امس ان مؤمتر املفوضني 
هو احلدث الرئيســـي لالحتاد 
حيث انه أعلـــى هيئات وضع 
السياســـات العامـــة واخلطط 
االستراتيجية واملالية لالحتاد 
وانتخاب فريـــق االدارة العليا 

وأعضاء املجلس.
واضاف البيـــان ان املؤمتر 
سيقرر الدور املستقبلي لالحتاد 
وتنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على الصعيد العاملي 
ملا لهـــذا احلدث من أهمية على 
العاملي بشكل عام،  املســـتوى 
مشـــيرا الى ان الكويت تطمح 

لشغل مقعد العضوية في مجلس 
الدولـــي لالتصاالت  االحتـــاد 
خالل االنتخابات التي ســـتقام 
في املؤمتر.وافـــاد بان املؤمتر 
ســـيناقش جـــدول االجتمـــاع 
التحضيري الذي سيبدأ غدا كما 
تســـتمر فعاليات املؤمتر حتى 
22 من الشهر اجلاري ويتضمن 
عـــددا مـــن القضايـــا اخلاصة 
بالشبكات القائمة على بروتوكول 
االنترنت وشبكات اجليل املقبل 
واالتصاالت في حاالت الطوارئ 
اضافـــة الى دور االتصاالت في 
حماية البيئة وتوفير االتصاالت 
جلميع الفئات في املجتمع مبا 
ذلك املعاقون وأجور االتصاالت 
الدوليـــة وخصوصا في مجال 

حركة االنترنت وغيرها.

د.محمد البصيري

الشيخ مبارك الدعيج لدى وصوله الرياض وفي استقباله الشيخ حمد جابر العلي وعبداهلل احلسني

دار اآلثار تستهل موسمها 
الثقافي بمحاضرة 

عن فن الفخار واأللوان

اآلثـــار  دار  تســـتهل 
اإلسالمية موسمها الثقافي 
الـ 16 اليوم بتنظيم محاضرة 
باللغة االجنليزية يلقيها 
مدير املدرسة االجنليزية 
د.زياد رجب واملدير باإلنابة 
عن أمني متحف طارق رجب 
البروفيسور جيزا فهرفاري 
حتت عنـــوان )فن الفخار 

واأللوان(.
الـــدار في  وأوضحـــت 
بيـــان صحافـــي اليوم ان 
البروفيســـور فهرفـــاري 
أكادميي معروف في الكويت 
وهو أستاذ الفن اإلسالمي 
في جامعـــة لندن كما كان 
سفيرا لبلده هنغاريا لدى 

الكويت.

طالب املعهد يحملون األعالم الكويتية والتايلندية ترحيبا بزيارة املستشار راشد احلماد املستشار راشد احلماد يضع حجر االساس ملسكن طالب معهد الترقية اإلسالمية

محمد الصباح تلقى رسالة خطية
من نظيره في سنغافورة

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشـــيخ د.محمد الصباح رسالة  اخلارجية 
خطية من وزير خارجية سنغافورية جورج 
يو تتعلق بالعالقات بني البلدين وبحث سبل 

تطويرها.


