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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصــر بيان صبــاح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة

سامي السليمان: وزير خارجية موناكو
أكد دعم الكويت باالنضمام لـ «الفرنكفونية»

وزير الداخلية بحث مع السفيرة البريطانية 
تبادل املعلومات واخلبرات املشتركة

سلم سفيرنا لدى فرنسا 
واحملال إلى إمارة موناكو 
ســامي الســليمان رسالة 
من وزير اخلارجية وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الشــيخ د.أحمد  الــوزراء 
ناصــر احملمد إلــى وزير 
اخلارجيــة والتعاون في 

موناكو لوران أنسيلمي.
وقــال الســليمان فــي 
تصريح لـ «كونا» أمس، انه 
بحث خالل لقائه انسيلمي 

تطورات األحداث التي تشهدها املنطقة، كما 
بحث مســيرة العالقات الثنائية اجليدة بني 
البلديــن وســبل دعمها وتطويرهــا إضافة 
إلى مشــاريع التعــاون الثنائي في املجاالت 

االقتصادية واالستثمارية والصحية.
وأضــاف أن وزير خارجيــة موناكو أكد 

دعمه لرغبة الكويت في االنضمام إلى املنظمة 
العاملية للفرنكفونية، الفتا الى ان أنسيلمي 
أشاد بنشاط الكويت الفكري وتنوعها الثقافي 
ودورها النشط في القضايا اإلنسانية والتنمية 
وانشغالها املســتمر في خدمة قضايا األمن 

والسالم العاملي.

التقى سفير قطر مبناسبة انتهاء مهام عمله لدى الكويت

السفير سامي السليمان مع وزير اخلارجية والتعاون في موناكو لوران أنسيلمي

انطالق أولى رحالت الطيران التجارية 
املباشرة من الكويت إلى لندن اليوم

تنطلق اليوم اخلميس 
أولــى الرحالت التجارية 
املباشرة من الكويت إلى 
لندن منذ تعليقها في يناير 
املاضي بسبب ظهور ساللة 
جديدة من ڤيروس كورونا 

املستجد.
وتستأنف الرحالت بني 
البلدين عقب صدور قرار 
مجلس الوزراء األسبوع 
املاضي بتكليــف اإلدارة 
العامــة للطيــران املدني 
السماح بتسيير رحالت 

جوية مباشرة مع اململكة املتحدة مبعدل 
رحلة واحدة أســبوعيا لكل شــركة من 
شركات الطيران املرخص لها مع االلتزام 

بتطبيق االشتراطات الصحية.
وقد بدأت شركات الطيران الكويتية 
االســتعداد للرحالت الصيفية إلى لندن 
السيما أنها إحدى الوجهات املهمة لقضاء 

العطالت لدى العديد من املواطنني.
ويعتبر خط (كويت - لندن - كويت) 
من أقدم وأشــهر خطــوط الطيران التي 
تسيرها شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
منــذ عام ١٩٦٤ إذ كانت تســير رحالتها 
إلى العاصمــة البريطانية آنذاك مبعدل 

٣ رحالت أسبوعيا.
وقــال نائــب املديــر العام لشــؤون 
التخطيــط واملشــاريع بــاإلدارة العامة 

للطيــران املدنــي ســعد 
العتيبــي لـ«كونــا»: إن 
الشــركات املرخــص لها 
بتســيير رحلة مباشــرة 
إلــى مطــار هيثــرو فــي 
لنــدن هــي ٣ شــركات 
«الكويتية» و«اجلزيرة» 

و«البريطانية».
العتيبــي:  وأضــاف 
الكويتيــة  ان اخلطــوط 
ستســتأنف رحالتها إلى 
لــــندن مبـــــعدل رحلة 
واحدة أسبوعيا في حني 
ستســير طيران اجلزيرة أولى رحالتها 
اجلمعة أما اخلطوط البريطانية فلم حتدد 
إلى اآلن موعد انطالق رحالتها إلى مطار 

الكويت.
وأكــد ضــرورة تســجيل املغادرين 
والقادمني من وإلى مطار الكويت الدولي 
في منصــة «كويت مســافر» إلى جانب 
تطبيق (شلونك) قبل ٢٤ ساعة من موعد 
اإلقالع كي ال يواجه الراكب أية حتديات 
تقنية عند «كاونتر» القبول على الرحلة 

خارج الكويت.
ودعــا الراغبــني في االستفســار عن 
اإلجــراءات االحترازية املطبقة في مطار 
الكويت الدولي وكذلك التعاميم الصادرة 
عن «الطيران املدني» إلى التواصل عبر 
تطبيق «واتس آب» على الرقم ٢٢٢٠٠١٦١.

م.سعد العتيبي

القائم باألعمال اللبناني يكرم السفير البابوي
أسامة دياب

أقــام القائم بأعمال الســفارة اللبنانية لــدى الكويت هادي 
هاشــم حفال جامعا لكل الطوائف والطبقــات االجتماعية على 
شرف السفير البابوي أوجني مارتن توغنت في دار السفارة.

وفي كلمته خالل احلفل أشاد هاشم بالسفير البابوي وبالدور 
الذي تلعبه الكويت وقيادتها السياسية وباحتضانها للجالية 
اللبنانية ومواقفها املساندة للشعب اللبناني. وأشار الى العالقات 
التاريخيــة التي جتمــع لبنان بالفاتيكان والــدور الذي تلعبه 
الكنيسة الكاثوليكية بتوحيد الصف اللبناني. وتوجه بالشكر 
إلى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد للمواقف التي 
اتخذتها الكويت جتاه لبنان ومســاندتها لــه في األزمات التي 
يتعرض إليها واســتضافتها جالية كبيــرة كانت محل اهتمام 
احلكومة واملجتمع الكويتي ملا بينهما من روابط وعالقات متينة. 
بدوره، شــكر الســفير البابوي دعوة القائم باألعمال اللبناني، 

لقطة تذكارية على هامش حفل التكرميمتمنيا للبنان النهوض وعودة الدور الطليعي له.

عبدالرحمن املطيري: الكويت مؤمنة بدعم قضية فلسطني

القاهرة - (كونا): أكد وزير 
اإلعــالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحـــمن 
املطيـــــري أن الكويــت تؤمن 
إميانا كامال بأهمية دعم القضية 
الفلســطينية على كل الصعد 
اإلقليمية والدولية وفي مختلف 
املجــاالت ومــن بينهــا املجال 

اإلعالمي.
جاء ذلــك في كلمة للوزير 
املطيري أمام أعمال الدورة الـ٥١ 
ملجلــس وزراء اإلعالم العرب 
مبقــر جامعة الــدول العربية 

بالقاهرة أمس.
وأوضح املطيــري أن هذه 
الكويت  «سياســة ثابتة لدى 
قيادة وشــعبا الى ان يحصل 
الشعب الفلســطيني الشقيق 
علــى حقوقه الثابتة في اقامة 
دولتــه املســتقلة وعاصمتها 

أفكار مبتكــرة لتطوير آليات 
اإلعالم العربي مبا ميكنها من 
مخاطبة شعوبنا العربية ونقل 
قضايانــا الى العالم اخلارجي 
مبحتــوى صحيــح ومنطقي 

وهادف وبطرق إبداعية.
وأضاف: ان اجتماع مجلس 
وزراء اإلعــالم العرب يتناول 
عــددا مــن املواضيــع املهمــة 
املعروضة على جدول األعمال 
والتــي تتعامل مــع الظروف 
الدقيقة واحلساســة التي متر 
بها األمة العربية في ظل تطور 
الوسائل اإلعالمية واالنتشار 

الواسع لإلعالم اإللكتروني.
وأوضح املطيري أن الكويت 
تؤكــد أهمية تقصي وســائل 
األعالم العربية التقليدية منها 
واحلديثة للحقيقة املجردة في 
كل إنتاج إعالمي كسبيل وحيد 

وذكر أن اســتدامة اإلعالم 
تكمن فــي طبيعــة ومحتوى 
املادة اإلعالمية ومدى تأثيرها 
على املتلقي، ومن ثم فقد بات 
األمــر ملحا للعمل على بلورة 
خطاب إعالمي يستهدف تعزيز 
القيــم ويدفــع بتطوير النظم 
والسياسات القائمة، مبينا أن 
هذا ما نسعى الى حتقيقه في 
وزارة اإلعالم في الكويت، معربا 
عن األمل في تطبيقه لتعظيم 
االستفادة على مستوى وطننا 
العربي. وقال الوزير املطيري: 
اننا مطالبون بتعاون إعالمي 
شمولي ومتكامل لتعزيز مسار 
الفكر الثقافي واإلعالمي ووحدة 
الصــف العربي ليكــون منبرا 
إعالميا عامليا صانعا للرسالة 
اإلعالمية الهادفة وناشرا ملعاني 

السالم واإلنسانية.

حملاربة الشائعات واملعلومات 
املضللة ونشر احلقيقة، مبينا 
أن هذا األمر يحتم علينا اعتماد 
خطة تنفيذية لتطبيق «ميثاق 
الشــرف اإلعالمــي». ولفــت 
املطيري الى أن تنامي األحداث 
املجتمعية «العاملية واحمللية» 
السياســية منهــا والصحيــة 
واالجتماعية والثقافية وغيرها 
أدى الــى تعــدد األدوار التــي 
يؤديها االعالم مما ســاهم في 
اتساع دائرة أهدافه التنموية.

وأوضح أن هذا األمر جعل 
احلكومة الكويتية تعمل جاهدة 
على وضــع اســتراتيـــــجية 
اعالميــة تشــاركية شــمولية 
توافقية لألعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ 
كخطوة نحو «إعالم مســتدام 
رائــد» فــي صناعــة احملتوى 

الهادف».

في كلمة أمام أعمال الدورة الـ٥١ ملجلس وزراء اإلعالم العرب مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

القدس الشريف».
الكويــت  تأكيــد  وجــدد 
تضامنهــا الكامل مع الشــعب 
الفلســطيني الشقيق جتاه ما 
يشهده من اعتداءات وانتهاكات 
علــى يــد قــوات االحتــالل 
اإلسرائيلي، الســيما العدوان 
األخيــر علــى مدينــة القدس 
واألراضي الفلسطينية احملتلة.
ولفــت فــي هــذا الســياق 
إلى دور اإلعــالم العربي املهم 
فــي الدفــاع عن قضايــا األمة 
العربية وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، القضية الرئيسية 
العربي  واحملوريــة للعاملــني 

واإلسالمي.
وقال املطيــري: ان الواقع 
العربي مبا يشهده من تطورات 
بالغــة األهميــة علــى جميــع 
املستويات يفرض علينا وضع 

األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد. كما استقبل سموه، رعاه اهللا، بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

واســتقبل سموه أيضا بقصر بيان صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

 هذا وتلقى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 

األحمد، حفظه اهللا ورعاه، رســالة تعزية من أخيه 
رئيس اجلمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد 
أعرب فيها عــن خالص تعازيه وصادق مواســاته 
لسموه بوفاة الشــيخ منصور األحمد، رحمه اهللا، 
سائال املولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح جناته وأن يلهم سموه 

واألسرة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برسالة جوابية إلى أخيه رئيس اجلمهورية 
التونسية الشقيقة قيس سعيد ضمنها سموه خالص 
شكره على ما عبر عنه من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب األليم مبتهال إلى املولى تعالى أن يدمي 
على فخامته موفور الصحة ومتام العافية وأال يريه 

مكروها بعزيز.

صاحب السمو تلقى رسالة تعزية من الرئيس التونسي بوفاة الشيخ منصور األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يستقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

استدامة اإلعالم تكمن في طبيعة ومحتوى املادة اإلعالمية ومدى تأثيرها على املتلقي لتعزيز القيم وتطوير النظم القائمة
علينا وضع أفكار مبتكرة لتطوير آليات اإلعالم ملخاطبة شعوبنا ونقل قضايانا للعالم مبحتوى صحيح ومنطقي وهادف

ملشاهدة الڤيديو

بحــث وزيــر الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي أمس 
مع سفيرة اململكة املتحدة 
لدى الكويت بيلندا لويس 
املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
العامة  اإلدارة  وقالــت 
للعالقات واإلعالم األمني 
بالوزارة في بيان صحافي: 
إن وزير الداخلية أكد خالل 
اللقاء علــى عمق عالقات 
الكويــت  بــني  التعــاون 
واململكة املتحدة الصديقة.

وأشارت اإلدارة إلى أنه 
مت خــالل اللقاء بحث عدد 
من املوضوعات املشتركة 
الســيما املتعلقة باجلانب 
األمني من خالل املزيد من 
تبادل املعلومات واخلبرات 
والتدريبات املشتركة بني 

البلدين الصديقني.
وأضافــت ان الشــيخ 
ثامر العلي التقى في وقت 
الحق ســفير دولــة قطر 

الشقيقة بندر العطية مبناسبة انتهاء مهام 
عمله سفيرا لبالده لدى الكويت، حيث أشاد 
الوزير بجهود الســفير العطية وإسهاماته 
التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العالقات 
األخوية املتينة التي تربط البلدين والشعبني 
الشقيقني، متمنيا له التوفيق في مهام عمله 

املستقبلية.

من جانبه، شكر السفير العطية الكويت، 
أميرا وحكومة وشــعبا، علــى الدعم الذي 
لقيــه خالل وجوده في البالد، ما ســهل له 
تأدية مهام عمله، معربا عن أصدق متنياته 
للكويت مبزيد مــن الرقي والرخاء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد.

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي خالل استقباله سفيرة اململكة املتحدة بيلندا لويس

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والسفير القطري بندر العطية

«الشباب»: تخّرج ٢٢ مهندسًا ومهندسة لـ «إدارة املرافق»
الدولة  أعلن مكتب وزيــر 
لشــؤون الشــباب تخــرج ٢٢ 
مهندســا ومهندســة كويتيني 
ضمن مشــروع أولوية «إدارة 
املرافــق» املوســم األول بعــد 
التدريبي  البرنامج  اجتيازهم 
واعتمــاد شــهاداتهم في ادارة 
املرافق من جمعية ادارة املرافق 
 «MEFMA» في الشرق األوسط
ومقرها دبي بالتنسيق مع فريق 

صناع العمل.
وأعرب رئيس فريق صناع 

العمــل فــي املكتــب د.هاشــم 
تصريــح  فــي  الطبطبائــي 
صحافي، عن سعادته باجتياز 
التدريبي  البرنامج  املهندسني 
الذي يؤهلهم بشــكل احترافي 
ومهني لســوق العمــل والذي 
وفر ٢٢ وظيفة لهؤالء الشباب 
في ٧ شــركات تعمل ومتارس 
مهنة إدارة املرافق في مشاريعها 
املختلفة. وأضــاف أن أولوية 
إدارة املرافق تهدف إلى تأهيل 
الشباب الكويتي حديثي التخرج 

والسالمة العامة في العمل.
وأوضــح د.الطبطبائي أن 
أولوية إدارة املرافق هي مشروع 
فرعــي ضمن مشــروع صناع 
العمل املدرج في خطة الدولة 
اإلمنائية التي تعمل على إعداد 
برامج متكاملة لتنفيذها ضمن 
مشــاريع السياســة الوطنية 
للشباب، والتي أقرها مجلس 
الوزراء في إطار إجناز املشاريع 
والبرامــج التي ترتبط برؤية 

كويت جديدة ٢٠٣٥.

الهندســية  التخصصات  فــي 
وتوظيفهم في الشركات التي 
تهتم مبجال إدارة املرافق بعد 
املهارات والقدرات  اكتســابهم 

املؤهلة لسوق العمل.
وأشــار إلى تنفيذ عدد من 
البرامج التأهيلية املتخصصة 
في إدارة املرافق وإقامة الدورات 
التدريبيــة املتعلقــة بخدمات 
التشــغيل وصيانــة املرافــق 
واألبنية وإدارة األصول الثابتة 
وادارة املكان وإدارة التصميم  د.هاشم الطبطبائي

الترحيب مبقترح الكويت بتعيني ضابط اتصال لتنفيذ قرارات املجلس
رحب مجلس وزراء االعالم العرب مبقترح الكويت 
بشأن وضع آلية للمتابعة والتواصل بني الدول األعضاء 
واملتضمن تعيني ضابط اتصال تكون مهمته اإلشراف 

على تنفيذ قرارات املجلس.
جاء ذلك في القرارات التي صدرت عن املجلس في 
ختام أعمال دورته الـ٥١ والتي انطلقت مبقر االمانة 

العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة.
ـ أوضح املجلس أن مقترح الكويت يتضمن عقد 
اجتماع مرئي شهري لضباط االتصال يتم عبره تدارس 
تنفيذ البنود املختلفة وسبل تفعيلها بالشكل املطلوب 
ورفع تقرير ربع سنوي للدول األعضاء يبني مسار 
تفعيل البنود للدولة املعنية ونسبة اإلجناز وحتديد 

أسباب التأخير «إن وجدت».
ـ رحب املجلس مبساهمة الكويت لتبني مشروع 

«موسوعة فلسطني املسموعة واملرئية» الذي تقدمت 
به فلســطني، داعيا اياها الى موافاة األمانة العامة 
للجامعة العربية بتفاصيل املشــروع لتعميمه على 
الدول األعضاء بغية اإلسهام بتعزيز اإلنتاج اإلعالمي 

العربي املشترك.
ـ طالب فلسطني بتقدمي مقترح متكامل عن مشروع 
«دليل مصطلحات القضية الفلسطينية» الستخدامه 

في وسائل اإلعالم العربية املختلفة.
ـ دعا املجلس الدول األعضاء واملنظمات واالحتادات 
اإلعالمية إلى إطالق حمالت إعالمية عربية على مدار 
العام بهدف مناصرة القضية الفلسطينية وفي مقدمتها 

الدفاع عن القدس.
ـ التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة 
لألمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية 

احملتلة عاصمة دولة فلسطني.
ـ شــدد على كافة القــرارات اخلاصة بالقضية 
الفلسطينية والعمل على أن تظل هذه القضية عموما 
ومنها وضع القدس واملســجد االقصى واملقدسات 
اإلسالمية واملسيحية حية في عقول وقلوب العرب 

واملسلمني من خالل برامج التوعية اإلعالمية.
ـ دعا وزارات اإلعالم أو اجلهات املعنية باإلعالم 
في الدول العربية إلى نقــل ما يجرى في األراضي 
الفلسطينية من أحداث ومنح اخلبر الفلسطيني املساحة 
الالزمة في وسائل اإلعالم العربية املختلفة حتى يطلع 

العالم على حقيقة دولة االحتالل.
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