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مشاريع تگييف  مهندس 
- 10 �سنوات خببرة على الأقل.

الهند�سببي. بالببر�سببم  معبببرفبببة   -

و�سيارة. قيبادة  رخ�سببة  لديببه   -

Required
HVAC Project Engineer

- 10 years experience minimum.
- AutoCad Knowledge.
- Having license & Car.

شرگة تگييف گبرى
 تطلـــــب فـــــوراً

Candidates to forward C.V to:
daikin.hr@kjacq8.com

وزير الدولة مثّل األمير في مؤتمر »الحفاظ على التراث الثقافي«

الكويت تخصص 5 ماليني دوالر إلنشاء صندوق 
لتمويل آليات حماية اآلثار في مناطق النزاع

باريــس - كونا: أعلن 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الــوزراء ووزيــر اإلعالم 
الشــيخ محمد  بالوكالــة 
العبــداهلل عن تخصيص 
الكويــت 5 ماليين دوالر 
إلنشــاء صندوق لتمويل 
آليات لحماية اآلثار بمناطق 
النزاع وإيجاد مالذات آمنة 

لهذه اآلثار المهددة.
جــاء ذلك خــالل كلمة 
خــالل مؤتمــر »الحفــاظ 
الثقافــي  التــراث  علــى 
المهدد بالخطــر«، والذي 
وزيــرة  فيــه  يشـــارك 
واالتصــاالت  الـثـقـــافة 
الفرنســية اودري أزولي، 
الخارجية  وزير الشؤون 
والتعاون الدولي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 
الشــيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان، المديرة العامة 
اليونيسكو إيرينا بوكوفا، 
رئيس ومدير متحف اللوڤر 
جــان جــاك مارتينيــز، 
المبعوث الخاص للرئيس 
النــغ،  الفرنســي جــاك 
والمبعوث الخاص لسمو 
ولي عهــد أبوظبي محمد 

المبارك.
وقــال العبــداهلل فــي 
كلمته: يشرفني المشاركة 
فــي مؤتمر الحفــاظ على 
التــراث الثقافــي المهــدد 
بالخطر ممثال عن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
الــذي وجهنــي  األحمــد 
للمشاركة في هذا المؤتمر 
الهام بعد أن شارك سموه 
في مؤتمر أبوظبي للحفاظ 
على التراث الثقافي والذي 
عقد في الثالث من ديسمبر 
من العــام الماضي إيمانا 
من سموه بأهمية الحفاظ 
الثقافي  المــوروث  علــى 
والحضــاري للشــعوب 
وســجلها البشــري الذي 
يشهد على تطور البشرية 
وإسهاماتها اإلنسانية في 

عمارة األرض.
أتقــدم  أن  ويســرني 
بخالص الشكر والتقدير 
لجمهورية فرنسا الصديقة 
لهــذا  علــى اســتضافتها 
المهــم والــذي  المؤتمــر 
يعقــد في متحــف اللوڤر 
كداللة رمزية على قيمته 
الرفيعة وأهدافه السامية. 
كما أشيد بالمساعي الخيرة 
لجمهوريــة  المشــتركة 
فرنســا ودولــة اإلمارات 
المتحــدة فــي  العربيــة 
المبادرة بتأسيس تحالف 
اآلثــار  لحمايــة  دولــي 

المهددة.
الكويــت  أن  وأضــاف 
ساهمت بفاعلية وبجهود 
كبيرة وواضحة من أجل 
استقطاب االهتمام العالمي 
اآلثــار  للمحافظــة علــى 
وحمايتهــا مــن التدميــر 
والتغريــب  والتشــويه 
خاصــة تلك التــي توجد 
في مناطق تشهد نزاعات 

مســلحة وحــروب. كمــا 
إلــى  الكويــت  انضمــت 
النــداءات العالميــة التي 
تدعو إلى تشكيل تحالف 
دولي مــن أجل المحافظة 
األثــري  التاريــخ  علــى 
التراث  ومختلف صنوف 
الهويــة  تعكــس  التــي 
الوطنية والبعد الحضاري 

للشعوب.
الســياق،  وفــي هــذا 
الكويت  وتأكيدا لتقديــر 
للدور المحوري الذي تقوم 
به منظمــة األمم المتحدة 
للتعليم والعلوم والثقافة 
»اليونســكو« فــي حفظ 
التراث الثقافي فقد انضمت 
إلى لجنــة حماية التراث 
الثقافي والطبيعي التابعة 
لليونســكو كمــا ســنت 
القوانيــن والتشــريعات 
الالزمة من أجل المحافظة 
على اآلثار الموجودة على 

أراضيها.
الـكـويـــت  وتـوالـــي 
التنســيق مع باقي الدول 
مجلــس  فــي  األعضــاء 
التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة من أجــل توفير 
الرعاية والعناية والحماية 
الالزمــة للمحافظــة على 
اآلثــار التــي تزخــر بهــا 

المنطقة.
العبــداهلل: إن  وقــال 
الكويــت تـــقديرا منهــا 
ألهميــة انشــاء صندوق 
لتمويل آليات لحماية اآلثار 
في مناطق النزاع وإيجاد 
مالذات آمـــنة لهذه اآلثار 
المهــددة فإنهــا تعلن عن 
المســاهمة بمبلغ خمسة 
معربــة  دوالر،  مالييــن 
عــن أملها فــي أن يتمكن 
الصندوق من المساعدة في 
تمويل العمليات الوقائية 
والطارئة ومكافحة االتجار 
غير المشــروع في القطع 
األثرية وتـرمـيم الممتلكات 
الثقافية التــي لحقت بها 
أضــرار جــراء الحــروب 

والنزاعات المسلحة.

الشيخ محمد العبداهلل يلقي كلمته خالل املؤمتر

العبداهلل: 
الكويت ساهمت 

بفعالية من 
أجل استقطاب 
االهتمام العاملي 
للمحافظة على 

اآلثار وحمايتها

ندعو إلى تشكيل 
حتالف دولي من 

أجل احملافظة 
على التاريخ األثري

شاركت الزميلة »السياسة« أسرة األنباء فرحتهم بعيدها الـ41، من خالل 
تغطيتها املميزة حلفل »األنباء« حيث جاء عنوان صفحتها التي خصصتها 

لتغطية احلفل )41 شمعة تضيء.. مسيرة »األنباء«(، معلنة تدشينها عاما 
جديدا من مسيرتها املهنية احلافلة بالعطاء.

وقدمت »السياسة« عرضا للحفل بداية من كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل ومباركته في عيد »األنباء«، وإشادته 

مبسيرتها منذ تأسيسها على يد املغفور له بإذن اهلل تعالى العم خالد يوسف 
املرزوق، وأمنياته مبزيد من التوفيق.

ونقلت شكر رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق جلميع احلضور 
وكل من ساهم في إجناح هذا احلفل.

كما عرضت لألوبريت الغنائي الذي قدمته مجموعة من األطفال مبشاركة 
كوكبة من الفنانني الكويتيني.

ومتيزت تغطية »السياسة« باختيار صور احلفل بشكل رائع ومهني، فلهم 
كل الشكر.

»السياسة« شاركت »األنباء«
فرحة عيدها الـ41

شاركت مؤسســة عبدالعزيز سعود البابطني 
الثقافية في احتفالية األكادميية العاملية للشعر 
التي أقيمــت في فيرونا بإيطاليا، والتي جاءت 
هذا العام حتت عنوان »الشعر بوصفه جوهر 
العالم: الهوية والتقاليد في عاملنا املعاصر«. ودعت 
املؤسسة كونها شريكة في تنظيم االحتفالية، عددا 
من الشعراء العرب إلحياء أمسيات شعرية وهم: 
مشعل الزعبي من الكويت، ومحمد إبراهيم يعقوب 
من السعودية، ومحمد الصقلي وصباح الدبى 
من املغرب، وعبداللطيف الساعدي من العراق. 

وحضر االحتفالية د.تهامي العبدولي نيابة عن 
رئيس املؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الذي 
سبق أن اختارته األكادميية العاملية للشعر رئيسا 

فخريا لها.
ويشــكل احتفال هذا العــام أهمية خاصة في 
حوار الثقافات املختلفة حيث حضره مثقفون 
من خمس قارات. وقد احتفلت األكادميية في 
مهرجانها احلالي بالشعر الياباني من خالل أحد 
أنواعه الذي يطلق عليه اسم »نانكا«، كما جرت 

مساجالت شعرية بني الشعراء.

»البابطني« شاركت في احتفال األكادميية العاملية للشعر

تغطية الزميلة »السياسة« حلفل »األنباء«

ألهمية دوره في التأثير على الرأي العام والتواصل بين الحضارات

املتلقم: الكويت حريصة على مواكبة اإلعالم اجلديد
بيروت - »كونا«: أكد الوكيل 
املســاعد لإلعالم اخلارجي في 
وزارة اإلعالم الكويتية فيصل 
املتلقــم حــرص الكويت على 
مواكبــة مفهوم اإلعالم اجلديد 
بالنظر إلــى أهميــة دوره في 
العــام  الــرأي  التأثيــر علــى 

والتواصل بني احلضارات.
وقال املتلقم لـ »كونا« على 
هامش مشــاركته فــي املؤمتر 
الوطنيــة  للوكالــة  الدولــي 
اللبنانية لإلعالم ممثال لوزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل ويحمل عنوان 
»اإلعالم ناشر حضارات وهمزة 
وصل للحوار« إن وزارة اإلعالم 

حرصت منذ مدة على إنشــاء 
قطاع اإلعالم اجلديــد ملواكبة 
كل حديث، وجاءت هذه اخلطوة 
مبادرة منها للتماشي مع مفهوم 
اإلعــالم اجلديــد وتأثيره على 
الرأي العام. وأضاف »أن اإلعالم 
اجلديد يــؤدي دورا مهما فيما 
يتعلق بالتواصل بني احلضارات 
بعد أن أصبح العالم أشبه بقرية 
صغيرة إذ ميكن التواصل مع 

أطرافه خالل ثوان معدودة«.
ولفــت فــي الســياق إلــى 
احلرص على أن تكون الرسالة 
التي ينقلها اإلعالم رسالة محبة 
وتسامح وإخاء وتنمية يستفيد 

منها عموم البشر.
وأعرب املتلقم عن سعادته 

باملشاركة ومتثيل وزارة اإلعالم 
الكويتية في هذا املؤمتر الذي 
يتنــاول موضوعــات تتعلــق 
بحــوار احلضــارات واألديان 
وأهميــة اإلعــالم فــي تعزيــز 
احلوار والتواصل. وأكدت مديرة 
الوكالة الوطنيــة لإلعالم لور 
سليمان في كلمتها االفتتاحية 
أهمية موضوع املؤمتر وســط 
التطــور التكنولوجي بشــكل 
مطــرد، خصوصــا أن اإلعالم 
أصبح لغة عصرية وحضارية ال 
ميكن االستغناء عنها أو جتاهلها 
ما يتطلب فهمها واســتيعابها 
مــن خــالل امتــالك مقوماتها 
وعناصرها ومواكبة التطورات 
التي تشهدها وسائله املختلفة.

فيصل املتلقم

عبدالعزيز البابطني 

الضويحي: توحيد اجلهود العربية 
في مجال مكافحة الفساد

القاهرة - هناء السيد

أكدت األمني العام املســاعد لقطاع 
الذمة املالية في الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد هالة الضويحي أهمية التعاون 
فيما بــني الــدول العربية فــي مجال 
مكافحة الفساد، مبينة أهمية توحيد 
اجلهود العربية للعمل في هذا اإلطار.

جاء ذلك على هامش ترؤسها أعمال 
االجتمــاع الثانــي للجنــة مفـــتوحة 
العضوية من اخلبراء احلكوميني في 
الدول العربية املنبثقة عن املؤمتر األول 
للــدول األطراف في االتفاقية العربية 
ملكافحة الفساد، مبشاركة ممثلي الدول 
األطراف في االتفاقية وهي »الكويت - 
األردن - اإلمارات - البحرين - تونس- 
اجلزائر - الســعودية - السودان - 
العراق - ســلطنة عمان - فلســطني 
- قطر - مصر - املغرب«. وأشــارت 

الضويحي إلى أن وجود اتفاقية عربية 
في مجال مكافحة الفساد سرع وعجل 
في وجود معايير ثابتة وموحدة فيما 
بني الدول العربيــة ملالحقة املجرمني 
أو مالحقــة املمتلكات واســترجاعها، 
مضيفة أنه مت خالل االجتماع مراجعة 
تنفيذ التوصيات الصادرة من االجتماع 
األول إلى جانب مناقشة مشروع اآللية 
العربية االسترشادية إلرجاع املمتلكات 
والتصــرف فيهــا املقدم مــن العراق، 
مشــيرة إلــى أنه مت خــالل االجتماع 
أخــذ وجهــات النظــر التــي طرحت 
بعني االعتبــار، كما يناقش االجتماع 
مشــروع اآللية العربية الستعراض 
تنفيذ االتفاقية العربية ملكافحة الفساد 
املقدم من السودان وذلك ألخذ وجهات 
النظر فيها ورفــع جميع التوصيات 
بعد التنقيــح الى املؤمتر العام لدول 

األطراف في ديسمبر املقبل.

مشعل املالك يحتفل
بوسائل اإلعالم في »الزمردة«

يقيم الشيخ مشعل مالك احملمد الصباح حفل عشاء واستقبال 
على شــرف وحضور مالك الصحف والوســائل اإلعالمية 
اإللكترونية واملواقع اإلخبارية وذلك مســاء غد األربعاء 22 
اجلــاري في الزمردة - قاعة اجلوهــرة - الكائنة في منطقة 
البدع - شــارع التعاون - مقابل سلوى. وأكد املالك أن هذه 
الدعــوة جاءت بهدف اللقاء والتعــارف بني العاملني في هذا 
املجال اإلعالمي نظرا للدور الكبير الذي يضطلعون به وتقديرا 
للمسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أن الدعوة 
عامة جلميع مالك الصحف واملواقع واملنتديات اإللكترونية.

الشيخ مشعل املالك

سالمات بومبارك

القناعي  الزميــل فيصــل  يرقد 
أمني ســر جمعية الصحافيني السابق 
في املستشــفى األميري الدور الـ 6 
اجلنــاح الـ 7 غرفة رقم 1 اثر تعرضه 
جللطة في املخ، وهو اآلن حتت مالحظة 
األطباء في املستشفى إلجراء التحاليل 
والفحوصات الالزمة للتعرف على سبب 
اجللطة والتخلص منها. ويتوقع بقاء 
القناعي في املستشفى ثالثة ايام مقبلة 
حسب رغبة األطباء. و»األنباء« بدورها 
تتمنى للزميل القناعي الشفاء العاجل.


