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»الصحافيين« تنظم دورة تدريبية
لتنمية المهارات الصحافية

خالل محاضرة عن دور ومهام وحدة إسناد أجهزة الدولة

غيث: تنسيق بين الحرس الوطني والمؤسسات 
الحكومية لتعزيز قدرات مواجهة الحاالت الطارئة

أكد أن الزيارة تستغرق 3 أيام وتعمل على تقريب وجهات النظر للفهم المشترك للوحدة اإلسالمية

الراشد: زيارة وفد إعالمي إلى مشهد تعزز العالقات بين الكويت وإيران
جلراحة القلب.

ثم يحضر الوفد حفل غداء 
وقبل العودة للفندق لالستراحة 
يقوم بزيارة املجمع الرياضي 
التاب���ع للروض���ة الرضوية 
املباركة وعند العصر سيكون 
هناك لقاء مع محافظ خراسان 
د.محمود صالحي بعدها يحضر 
الوفد الكويتي اإلعالمي مأدبة 
عشاء يقيمها احملافظ على شرف 

الوفد.
اليوم  انه في  الراشد  وقال 
االخير للزيارة ستكون هناك 
4 زي���ارات األولى زيارة حرم 
الرضا املتحف واملكتبة  اإلمام 
ثم املشاريع العمرانية في مدينة 
مشهد وساحة الشهداء ثم معمل 
طوس إلنتاج األواني الزجاجية 
واخلزفية وأخيرا زيارة مدينة 
شانديز ثم حفل غداء ع����لى 
ش���رف الوف���د اإلعالم���ي ثم 
الفندق ملغادرة  الى  الع����ودة 

مدينة مشهد.
ويشارك الوفد اإلعالمي في 
هذه الزيارة والذي يضم كتابا 
بارزين في الصحف الكويتية، 
إي���ران مجدي  س���فيرنا لدى 
الظفي���ري فضال عن محررين 
وكتاب م���ن وس���ائل اإلعالم 
املقروءة واملرئية ووكالة األنباء 

الكويتية.

طهران ـ كونا ـ محمد السندي
يبدأ وفد إعالمي يتكون من 
50 ش���خصية إعالمية بارزة 
ممث���ال ملؤسس���ات إعالمي���ة 
مقروءة ومس���موعة ومرئية 
يوم غد زيارة ملدينة مش���هد 
شمال شرق العاصمة اإليرانية 
طهران تأتي تعزيزا للعالقات 
الثنائية بني الكويت وجمهورية 
إيران اإلس������الم����ية الت�����ي 
يص���فها املس�ؤولون اإليرانيون 

ب� »اجليدة«.
وقال نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشد ومنسق 
الزيارة في تصريح ل� »كونا« 
ان زيارة ه���ذا الوفد اإلعالمي 
العالقات  الكبير تأتي لتعزيز 
الكويتي���ة - اإليراني���ة على 
املستويني الشعبي واإلعالمي 

ومؤسسات املجتمع املدني.
واضاف ان هذه الزيارة لم 
تك���ن وليدة الي���وم بل أخذت 
وقتا كبيرا من االعداد يقارب 
الثالثة أش���هر معربا عن امله 
في ان تخرج بنتائج ايجابية 
تعكس روح احملبة واإلخاء بني 
البلدين السيما على املستويني 

الشعبي واإلعالمي.
واس���تطرد الراشد قائال ان 
الزي���ارة تأتي أيض���ا لتأكيد 
احلرص على تقريب وجهات 

وبعض األروقة وفي املس���اء 
يحضر الوفد مأدبة عشاء يقيمها 
رئيس بلدية مشهد على شرف 

الوفد في منتزه كوهسنكي.
انه في  الراشد قائال  وتابع 
اليوم الثاني للزيارة س���يقوم 
الوفد بزيارة مدينة طوس ومزار 
الفردوسي  أبوالقاسم  الشاعر 
صاحب )الشاهنامه( اكبر ملحمة 
شعرية في العالم ثم بعد ذلك 
زيارة مطبعة املصحف الشريف 
وهي اضخ���م مطبعة لطباعة 
القرآن الكرمي في املنطقة وتفقد 
املستشفى الرضوي واملشاركة 
في حفل اختتام املؤمتر الدولي 

بحضور املس���ؤول اإلعالمي 
بالس���فارة د.س���مير ارشدي 
حيث نقل لي شهابي الترحيب 
احلار حملافظ خراسان د.محمود 
صالحي بزيارة الوفد الكويتي 

ملدينة مشهد«.
واوضح ان املس���ؤولني في 
محافظ���ة خراس���ان اإليرانية 
اعدوا جدوال حافال لزيارة الوفد 
اإلعالمي الكبير، ففي اليوم األول 
سيكون للوفد استقبال رسمي 
في قاعة الشرف مبطار مشهد 
وستكون هناك زيارة الى حرم 
اإلمام الرض���ا وتفقد منجزات 
الروض���ة الرضوي���ة املباركة 

النظر للفهم املشترك للوحدة 
اإلسالمية عن طريق التواصل 
اإلعالمي والشعبي الذي يؤدي 
في نهاية املطاف الى ترسيخ هذا 
املفهوم ليقود املنفعة املشتركة 

للشعبني الكويتي واإليراني.
واشار الى ان »هناك مؤشرات 
ايجابية س���عدنا به���ا مؤخرا 
ستكون عامال مساعدا لنجاح 
زيارة هذا الوفد اإلعالمي الكبير 
فضال عما سمعته انا شخصيا 
القائم  عندم���ا اجتمعت م���ع 
باألعمال في سفارة جمهورية 
الكويت  إيران اإلسالمية لدى 
املستش���ار سيد محمد شهابي 

دعت لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الحضارات

الكويت تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة اإلرهاب
الالجئ����ني والقانون االنس����اني 

الدولي.
وشدد على أن الكويت تولي 
أهمي����ة بالغة الجناز مش����روع 
الش����املة ملكافح����ة  االتفاقي����ة 
االرهاب الدولي مع ضرورة وضع 
تعريف شامل وواضح لالرهاب 
والتميي����ز بينه وب����ني املقاومة 
الراسخ للفرد  املشروعة واحلق 
أو اجلماعة في الدفاع عن النفس 
ومقاومة العدوان وفقا مليثاق األمم 

املتحدة.
الكويت  وأعرب عن ترحيب 
الثاني  مبا جاء في االستعراض 
الس����تراتيجية األمم املتح����دة 
العاملية ملكافحة االرهاب، مؤكدا 
أهمية تنفيذ جميع أركانها بدون 

انتقائية.
وفي مجال اجلهود الرامية الى 
مكافحة االرهاب والتدابير املتخذة 
من قبل دولة الكويت اش����ار الى 
انشاء مركز السالم الكويتي في 
عام 2009 العادة تأهيل املتهمني 
في قضايا ارهابية ومعاجلة الفكر 
املنح����رف ضمن اط����ار تثقيفي 
ونفسي وديني وتشكيل اللجنة 
الوطنية ملكافحة غسيل األموال 
ومتويل االرهاب برئاس����ة بنك 

الكويت املركزي.

األمم املتح����دة � كون����ا: دعت 
الى  الدولي  الكوي����ت املجتم����ع 
تكثيف جهوده لنشر قيم التسامح 
ومحاربة االرهاب وعدم ربطه بأي 

من الديانات السماوية.
وقال السكرتير الثاني ومسؤول 
اللجن����ة القانونية لوفد الكويت 
الدائم ل����دى األمم املتحدة محمد 
العتيقي في كلمة ألقاها أمس األول 
أمام اللجنة السادسة )القانونية( 
التابعة للجمعي����ة العامة خالل 
مناقشتها للتدابير الرامية للقضاء 
على االرهاب الدولي: ان الكويت 
الى تضافر اجلهود لقيام  تدعو 
جبهة موحدة حملاربة االرهاب. 
ال����ى تعزيز قيم  ودعا العتيقي 
التسامح والتعايش السلمي بني 
احلضارات ونبذ التطرف والعنف 
وذل����ك من خالل وض����ع أنظمة 
صارمة تتصدى لكل من يسيء 
الى األديان الس����ماوية أو ميس 
برموزها ومبقدساتها، وحترص 
على نشر القيم االنسانية الفاضلة 
ودعم نهج الوسطية واالعتدال 
ومعاجلة جذور االرهاب السيما 
املرتبطة باألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
الكويت حترص  وأضاف: ان 
على تفعي����ل التعاون في مجال 

وحقوق االنسان.
الكويت  ادانة  العتيق����ي  وأكد 
لالرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 
وأيا كانت دوافعه قائال: انه عمل 
اجرامي ال ميكن تبريره وال يرتضيه 
أي دين سماوي ولذلك يجب عدم 
ربط االرهاب بأي دين أو جنسية 

أو ثقافة أو جماعة عرقية.
وحذر من اس����تخدام املعايير 
املزدوجة في مكافحة االرهاب والتي 
ال تراعي سيادة القانون واألحكام 
ذات الصلة بحقوق االنسان وحقوق 

مكافحة االرهاب من خالل التنسيق 
مع األجه����زة األمني����ة االقليمية 
والدولية واستخدام أحدث السبل 
في مواجهة االرهاب وتطبيق جميع 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة.

وبنينّ ان الكويت ترى أن جلان 
اجلزاءات التابع����ة ملجلس األمن 
حتت����اج الى نوع من الش����فافية 
واالجراءات املنصفة والواضحة 
في ادراج أسماء األفراد والكيانات 
أو رفعه����م من قوائ����م اجلزاءات 
وذلك بغية تعزيز احترام القانون 

تنظ���م جم����عية الصحافيني وعل����ى 
مدى 3 أيام اعتبارا من 12 ال��ج����اري الى 
14 من���ه دورة تدريبي���ة لتنمية املهارات 
الصحافية للصحافيني بالتعاون مع كلية 
اإلعالم بج���امعة مي���زوري في الواليات 
املتحدة األميركية حتاضر فيها البروفيسورة 

مارتي استيفاني.
ودعت الزمالء الراغبني باملش���اركة في 
الدورة املذكورة الى مراجعة السكرتارية 
باجلمعية لتعبئة النموذج اخلاص باملشاركة 
في موع���د أقصاه نهاي���ة دوام االثنني 11 

اجلاري.

علم������ا ان مواعي���د ال���دورة يومي���ا 
من الس���اعة 5 مس������اء الى الساعة 8.30 
مساء، وس���يتم ت��وفي����ر ترجمة فورية 
وس���توزع في نه����اية الدورة ش����هادات 
للم�����تدربني الذين التزموا باحلضور طوال 

ايام الدورة.

أقام���ت مديرية التوجيه املعنوي باحل���رس الوطني محاضرة تعريفية 
عن دور ومهام وحدة إسناد أجهزة الدولة، وذلك في قاعة الشهداء مبعسكر 

الصمود.
وألقى احملاضرة آمر وحدة إسناد أجهزة الدولة في فرع الطوارئ الفنية 
الرائد قايد غيث، وسلط الضوء على دور ومهام الوحدة وطبيعة عملها في 
خدمة ومس���اندة أجهزة الدولة وقت الطوارئ واألزمات، مستعرضا أوجه 
التنسيق املش���ترك بني احلرس الوطني ومؤسسات حكومية عدة لتعزيز 

قدرتها على مواجهة احلاالت الطارئة حال حدوثها.
كما أش���ار الرائد قايد غيث الى ان احل���رس الوطني يولي اهتماما كبيرا 
بتدريب منتسبيه على مجموعة من التخصصات الفنية املطلوبة لدعم األجهزة 
احلكومية حال طلبها، وهو األمر الذي يرفع الكفاءة الفنية للمنتسب ويكسبه 
مهارات مهنية في فروع مهمة وحيوية، كما قدم شرحا تفصيليا حول كيفية 
التحاق املنتسبني بهذه الدورات الفنية وبرامج التدريب العملي في اجلهات 

احلكومية التي يتم التعاون معها ودعمها في هذا اجلانب.

احلضور في اللقاء

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد متوسطا القائم باألعمال املستشار سيد محمد شهابي واملسؤول اإلعالمي بالسفارة اإليرانية د.سيد أرشدي

الرائد قايد غيث خالل احملاضرة

محمد العتيقي خالل اللقاء

محافظ خراسان د.محمود صالحي املسؤول اإلعالمي بالسفارة اإليرانية 
د.سمير ارشدي

القائم باألعمال في السفارة اإليرانية 
املستشار سيد محمد شهابي


