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اجلبري: «كونا» رافد إعالمي رئيسي في الكويت
ختام «تأهيل القيادات العليا للمستوى اإلستراتيجي»

قام وزيــر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري بزيارة لوكالة األنباء 
الكويتية (كونا) أمس للوقوف 
على سير العمل بها واإلجراءات 
واخلدمات اإلعالمية التي تقوم 
بتنفيذها من أجل تطوير األداء.
وكان في استقبال الوزير 
اجلبــري لــدى وصولــه إلى 
مقــر «كونــا» رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام الشــيخ 
مبــارك الدعيج ونائب املدير 
العام لقطاع اإلدارية واملالية 
واالتصاالت عبداحلميد عيسى 

ملك.

برعايــة وحضور رئيــس األركان 
العامــة للجيش الفريــق الركن محمد 
اخلضر، اقيــم صباح أمس حفل ختام 
برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى 
االســتراتيجي األول، فــي كلية مبارك 
العبداهللا للقيادة واألركان املشــتركة، 
حيــث كان باســتقباله حلظة وصوله 
مساعد آمر كلية مبارك العبدهللا للقيادة 
واألركان املشتركة العميد الركن طلب 
خليفة الفليج. بعدها ألقى مدير برنامج 
تأهيــل القيــادات العليــا للمســتوى 
االستراتيجي األول العقيد الركن بحري 
محمــد أبــل العوضي كلمــة رحب من 

خاللها برئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر، حيث ذكر 
ان البرنامــج يهدف الى تطوير معرفة 
الضباط القادة بالسياق االستراتيجي 
الوطني واإلقليمــي، وتعزيز القدرات 
التي تساعدهم على التحليل والتخطيط 
والتنفيذ، وفهم البيئة االســتراتيجية 
احمليطة، على مدى ٣ أســابيع، لتنفيذ 
األهــداف الوطنيــة العليــا ممــا يعزز 
مســاهمتهم في ترجمــة رؤية صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة «كويت 
جديــدة ٢٠٣٥»، حيث اســتغرقت مدة 

إعداد البرنامج ٩ أشــهر تقريبا، وذلك 
مــن قبل كوادر كليــة مبارك العبداهللا 
للقيادة واألركان املشتركة ومبشاركة 
البعثــة  التعليميــة مــن  الشــراكات 
العسكرية البريطانية، والتنسيق مع 
جامعة الكويت، والشراكات التعليمية 
البريطانية من أكادميية الدفاع وجامعة 

كرانفليد.
من جهته، ألقى رئيس األركان العامة 
للجيش الفريــق الركن محمد اخلضر 
كلمة هنأ من خاللها الضباط القادة على 
اجتيازهم البرنامج، وشكره وتقديره 

لكل من ساهم إلجناح هذا البرنامج.

في الســنوات األخيرة حيث 
استمع إلى شرح عن طبيعة 
إدارة والوســائل  عمــل كل 
احلديثــة  التكنولوجيــة 

املستخدمة في الوكالة. وأشاد 
التي تقوم  اجلبري باجلهود 
بها «كونا»، مؤكــدا أنها أحد 
الروافد اإلعالمية الرئيسية في 
الكويت والتي تضم الكثير من 
اخلبرات والكفاءات اإلعالمية 

الكويتية.
من ناحيته، أعرب الشيخ 
مبــارك الدعيج عــن تقديره 
وجميــع العاملني في (كونا) 
لوزير اإلعالم على دعمه الدائم 
للوكالة وحرصه املستمر على 
تطويــر العمل بهــا وتوفير 
اإلمكانــات الالزمــة ملواصلة 

رسالتها اإلعالمية.

وزير اإلعالم زار وكالة األنباء الكويتية وأشاد بجهودها وخبراتها وكفاءاتها

محمد اجلبري والشيخ مبارك الدعيج وعبداحلميد ملك

الفريق الركن محمد اخلضر والعميد الركن طلب الفليج والعقيد الركن بحري محمد العوضي يتوسطون مجتازي البرنامج

وقام الوزير اجلبري بجولة 
شملت بعض إدارات وأقسام 
الوكالــة خاصــة اخلدمــات 
التي اســتحدثت  اإلعالميــة 

اجلاراهللا استقبل سفير الصني ومستشار رئيس الفلبني

«الدفاع»: جلنة لضمان وصول «الكاراكال» دون خلل
أوضحــت وزارة الدفــاع بشــأن ما 
تقــدم به بعض النــواب مبجلس األمة 
من تساؤالت واستفسارات حول وجود 
خلل فني بطائرات الكاراكال وما تعرضت 
له طائرتان من هذا النوع حتديدا قبل 
تسلمهما رسميا من الشركة املصنعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي 
اول من امس انه من منطلق حرصها التام 
على سالمة أبنائها الطيارين والعاملني 
على مثل هذا النوع من الطائرات وحفاظا 
منها على املال العــام وتفاعال مع تلك 

التصريحات والتساؤالت املستحقة من 
النواب قد أصدرت أمس قرارا.

وأوضحت ان القرار يتضمن تشكيل 
جلنــة فنية متخصصة تكــون مهامها 
بحــث كل األســباب التــي حالت دون 
تســلم الطائرات والوقوف أيضا على 
آلية معاجلة هذه األســباب واحليلولة 
دون تكرارهــا مســتقبال، إضافــة إلى 
ضمان وصول جميع الطائرات ســاملة 
إلــى أرض الوطن ومن دون وجود أي 
خلــل فني فيها. وأضافت: «وعليه فإن 

الوزارة تؤكد على تعليق تسلمها لتلك 
الطائــرات في الوقــت الراهن إلى حني 
انتظار نتائج فحص اللجنة املشــكلة 
وتســلم تقارير الشــركة املصنعة لها 
بشأن اخللل الذي تعرضت له بعض تلك 
الطائرات ومن ثم اتخاذ القرار املناسب 
حول تسلمها رسميا من الشركة املصنعة 
وعلى ضوء ما يظهر من نتائج إيجابية 
بهذا اخلصوص مع بيان كل الضمانات 
التــي حتول دون وقــوع أي خلل فني 

بها مستقبال».

وزيــر  نائــب  اجتمــع 
اخلارجيــة خالــد اجلاراهللا 
أمــس اخلميــس مع ســفير 
جمهورية الصني الشــعبية 
لــدى الكويت لي مينغ قانغ 
حيث مت خــالل اللقاء بحث 
عــدد مــن أوجــه العالقــات 
الثنائية بني البلدين إضافة 
إلى تطــورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
كمــا اجتمــع نائب وزير 
اخلارجيــة خالــد اجلاراهللا 
أمس اخلميس مع املستشار 
الفلبينيني  الرئاسي للعمال 
الفلبينيــات  والعامــالت 

موضوع احلظر الذي فرضته 
الفلبني على إرســال العمالة 
إلى الكويت بســبب جرمية 
القتل التي تعرضت لها إحدى 

العامالت املنزليات.
وقد أشاد اجلانبان بنتائج 
التــي عقــدت  االجتماعــات 
فــي الكويت مؤخــرا للجنة 
املشتركة الكويتيةـ  الفلبينية 
بشأن العمالة املنزلية، حيث 
أكد الوزير ماماو عزم بالده 
رفع احلظر الشــامل. حضر 
وزيــر  مســاعد  اللقاءيــن 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.

باخلــارج الوزيــر عبــداهللا 
مامــاو الــذي يقــوم بزيارة 

للبالد والوفد املرافق له.

ومت خالل اللقاء بحث عدد 
من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين إضافة إلى متابعة 

خالد اجلاراهللا مجتمعا مع املستشار الرئاسي للعمال الفلبينيني باخلارج

الفلبني تعلن رفع حظر إرسال العمالة للكويت
كرمي طارق

أعلنــت الفلبني أمس رفع 
احلظــر عــن الكويت بشــأن 

إرسال العمالة املنزلية.
وقال وزير العمل الفلبيني 
سلفستر بيلو إن مجلس إدارة 
الفلبينيني  العاملــني  جلنــة 
باخلــارج قــد توصــل خالل 
اجتماعه أمس إلى قرار وهو 
رفع حظر إرسال العمالة إلى 
الكويت ويشمل القرار جميع 
العاملني ومن بينهم عامالت 
املنازل. من جانبه، أعرب رئيس 
االحتــاد الكويتــي ألصحاب 

املشترك مع اجلانب الفلبيني 
فيما يتعلق بتصدير العمالة 
املنزلية، وذلك بعد إعالن وزير 
العمل الفلبيني برفع احلظر 
الذي أصدرته الفلبني الشهر 
املاضي، مشيدا بجهود اجلهات 
احلكومية الكويتية في إنهاء 
هذه األزمة وعودة الوضع ملا 

كان عليه سابقا.
وأوضح الدخنان أن بعد 
املشــاورات بــني اجلانبني مت 
إلغاء العمل بالقدمي، واعتماد 
عقــد منوذجــي موحــد بــني 
الدولتني في تصدير العمالة، 
مناشــدا االخــوة املواطنــني 

واملقيمني أهمية قراءة العقد 
اجلديــد جيدا قبل اســتقدام 
العمالة املنزلية، وذلك جتنبا 

للوقوع في اي مشكلة.
الدخنــان عودة  وتوقــع 
الطلبات في املكاتب بدءا من 
األســبوع املقبــل، وذلك بعد 
قيام املكاتب اخلارجية بعودة 
العمل مع املكاتب اخلارجية، 
مشيرا إلى أن مكاتب العمالة 
املنزليــة ملتزمــة بالســقف 
األعلى لألسعار الذي حددته 
وزارة التجارة  بـ ٩٩٠ دينارا 
في حالة لم يطرأ أي جديد في 

هذا األمر.

خالد الدخنان

مكاتب العمالــة املنزلية عن 
بالغ سعادته بعودة التعاون 

اخلالد: الكويت شريك أساسي في مكافحة اإلرهاب وحتقيق األمن
ميونيــخ - كونا: وصل ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد إلى 
مدينة ميونيخ بجمهورية أملانيا االحتادية 
على رأس وفد رفيع املستوى للمشاركة 
في أعمال الدورة ٥٦ ملؤمتر ميونيخ لألمن.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله 
مطار ميونيخ الدولي سفيرنا لدى أملانيا 
االحتاديــة جنيب البــدر والقنصل العام 
لدى مدينة فرانكفورت خالد بدر املطيري 

وأعضاء السفارة.
هذا، وأكد سموه في تصريح صحافي 
لدى وصوله على أهمية مشاركة الكويت 
فــي مؤمتر ميونيخ لألمــن الذي يعد من 
أهم املؤمترات الدولية التي تعنى مبناقشة 
العديد مــن القضايا احليوية التي تهدف 

إلى تعزيز األمن واالستقرار في العالم.
وقال إن الكويت، ومن خالل سياستها 
احلكيمة واملتوازنة التي أرســى دعائمها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
ومساعيها السلمية التي شهد لها العالم، 
أصبحت طرفا متابعا في مجريات األحداث 
وشريكا اساسيا فاعال في اجلهود الدولية 
املبذولة ملكافحة اإلرهاب وحل النزاعات 

وحتقيق األمن والسالم في العالم.
كما أشــار ســموه الى الدور اإلنساني 
الذي تلعبه الكويت في القضايا االقليمية 
والدولية انطالقا من اميانها الراسخ بالقيم 
اإلنســانية وحشــد اجلهود الدولية نحو 
تخفيف وطأة األزمات التي تواجهها العديد 
من الدول واستثمارها في مستقبل الشعوب 

وتعليمها سيما وأن االمم املتحدة قد منحت 
صاحب الســمو األمير حفظه اهللا ورعاه 

لقب (قائد للعمل اإلنساني).
وأكــد ســموه علــى أهمية اســتثمار 
النجاحــات التــي حققتهــا الكويت خالل 
عضويتها غيــر الدائمة في مجلس األمن 
الدولي فــي العامني املاضيني مبا يســهم 
في تعزيــز مكانة الكويت على الســاحة 
الدولية وتأكيد دورهــا كعضو فاعل في 
مختلــف املنظمــات االقليميــة والدولية 
واالستفادة من جتربتها الثرية في رئاسة 
اعمال املجلس خالل شهري فبراير ٢٠١٨ 
ويونيو ٢٠١٩ وتبنيها العديد من القضايا 
املهمة التــي كانت محل تقديــر واحترام 
مــن املجتمع الدولي. وأوضح ســموه أن 
مؤمتر ميونيخ لألمــن يعد فرصة طيبة 
لتبادل اآلراء واألفكار ووجهات النظر مع 
العديد من القادة واملسؤولني املشاركني في 
املؤمتر حول مختلــف القضايا االقليمية 
والدوليــة املهمة خاصة القضايا املتعلقة 
مبنطقة الشرق االوسط التي احتلت مكانة 
بارزة ورئيسية في فعاليات املؤمتر خالل 

السنوات األخيرة.
وقــال إن املؤمتر لم يعــد قاصرا على 
مناقشــة التحديات األمنية التي يواجهها 
العالــم بــل أصبح أحــد أبــرز املنتديات 
الدولية التي تهتم بطرح ومعاجلة القضايا 
السياسية والدفاعية والصراعات االقليمية 
اضافة إلى التجارة العاملية وسبل تعزيز 

التعاون االقتصادي بني مختلف الدول.

رئيس الوزراء وصل إلى أملانيا للمشاركة في مؤمتر ميونيخ لألمن الـ ٥٦

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد لدى وصوله إلى أملانيا

سمو الشيخ صباح اخلالد لدى مغادرته وفي وداعه الشيخ أحمد املنصور

أنس الصالح مودعاً سمو الشيخ صباح اخلالد


