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رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد ومدير ادارة الشؤون االدارية نواف السرهيد مع املشاركني في الدورة التدريبية

الراشد: نعمل على رفع مستوى التخصص في اإلعالم احمللي

دارين العلي

العــام  الهيئــة  اختتمــت 
للبيئة امس الدورة التدريبية 
التأسيســية حــول االعــالم 
البيئي التي نظمتها بالتعاون 
مــع جمعية الصحافيني على 

مدى اربعة ايام.
وقــد حضر حفــل اخلتام 
ادارة جمعية  رئيس مجلس 
الصحافيــني الزميــل عدنان 
الراشد ومدير ادارة الشؤون 
االداريــة فــي الهيئــة العامة 
للبيئة نواف السرهيد ممثال 
عن مدير عــام الهيئة، حيث 
مت توزيــع الشــهادات علــى 
املشــاركني فــي الــدورة من 
الصحافيــني والعاملــني في 
ادارات العالقــات العامــة في 
اجلهــات املعنية بالشــؤون 
البيئيــة. وأثنى الراشــد في 

كلمة له على االلتزام من قبل 
املتدربني بهدف االستفادة من 
برامج الدورة، مقدما الشــكر 
للهيئة والقائمني عليها للعمل 

على اجناح الدورة.
الــى اهمية تواجد  ولفت 
اجلمعيات ذات العالقة بالبيئة 
فــي الدورة بهــدف خلق جو 
مــن التعــاون والتبــادل بني 
الصحافيني واجلهات املعنية 

بالشأن البيئي.
وشكر رئيسة مركز جدل 
سهير جرادات على الترتيب 
واالعداد اجليد للدورة، مثنيا 
على جهود ومتابعة العاملني 
في جمعية الصحافيني للعمل 
على اجنــاح البرنامج ورفع 
مستوى التخصص في االعالم 

البيئي.
بدوره، حتدث مدير ادارة 
الشــؤون االداريــة نــواف 

الســرهيد ممثــال مديــر عام 
الهيئة العامــة للبيئة مؤكدا 
اهميــة اقامــة هــذه البرامج 
واملشــاركة فيها بهدف نشر 

الوعي البيئي. 
وقال «ابوابنا مفتوحة ألي 
تعاون او تنســيق سواء في 
املجال االعالمــي او املجاالت 
االخــرى بهدف نشــر الوعي 
البيئــي واملســاهمة في رفع 

الشأن البيئي في البالد».
بدورهــا، شــكرت مديرة 
مركز جدل ســهير جــرادات 
اجلمعية والهيئة على ثقتهما 
باملركز لتقدمي الــدورة التي 
اســتمرت علــى مــدار ٤ ايام 
لنخبــة من املتدربــني الذين 
تعلمت منهــم ومن خبراتهم 
كما زودتهم باخلبرات فكانت 

االستفادة متبادلة.
وأثنت على االلتزام والعمل 

التشــاركي والتفاعلــي الذي 
عكس مقــدار رغبة املتدربني 

في تنمية النفس.
وأكدت ان الدورة ما كانت 
لتنجح لــوال جهود التنظيم 
مــن مديرة العالقــات العامة 
في الهيئة شــيخة االبراهيم، 
التدريــب  ورئيســة جلنــة 
والتطويــر فاطمــة العازمي 
اللتــني قامتــا بعمــل دؤوب 
ومتابعــات خلــروج الدورة 

بهذا الشكل الناجح.
ولفتت الى انه حاليا سيتم 
قيــاس االثــر التدريبــي من 
الدورة من خالل انعكاس ذلك 
على طبيعة عمل املتدربني في 
املؤسسات التي يعملون بها.
ولفتــت الــى ان الــدورة 
وان  اوليــة  أي  تأسيســية 
املؤسسات هي القادرة على ان 
حتدد احتياجاتها لتخصيص 

دورات متمكنة ومتخصصة 
بشــكل اكبــر. بدورها، أكدت 
رئيســة جلنــة املؤمتــرات 
والتدريب  في اجلمعية فاطمة 
العازمي على أهمية الدورات 
التدريبيــة املتخصصــة في 
 الشأن اإلعالمي، الفتة إلى أن 
الدورة التي استمرت على مدى 
أربعــة ايام وتخللهــا برامج 
حول تســخير فنون الكتابة 
الصحافية مبعاجلة القضايا 
البيئية من شأنها أن تساهم 
في رفع الوعي البيئي ورفع 
مســتوى العمل التخصصي 
في املجال اإلعالمي. وبعد ذلك 
مت تكــرمي املتدربني وتوزيع 
الــدورة  شــهادات اجتيــاز 
عليهــم ثــم قامــت جــرادات 
بتكــرمي املنظمني في جمعية 
العامة  الصحافيــني والهيئة 

للبيئة.

«البيئة» اختتمت دورتها التدريبية لإلعالم البيئي املتخصص بالتعاون مع «الصحافيني»

الزميل عدنان الراشد ورابعة حسني مكي جمعة وفاطمة العازمي ورمي الوقيان خالل تكرمي
سهير جرادات جلمعية الصحافيني                    (قاسم باشا)

أبا اخليل: استشهاد أبوعاقلة أعاد الصدارة للقضية الفلسطينية

القاهرة ـ هناء السيد

 أعرب األمني العام جلمعيه 
الصحافيني الزميل دهيران ابا 
اخليل عن ادانته واستنكاره 
الغتيال االعالمية شيرين أبو 
عاقلــة واالعتداء على موكب 

تشييع جثمانها.
وقال أبا اخليل، في تصريح 
خاص لـ «األنباء» على هامش 
مشاركته في اجتماع االحتاد 
العام للصحافيني العرب الذي 
عقد بالقاهرة برئاســة مؤيد 
الالمي رئيس االحتاد وحضور 
اعضاء االحتاد ورئيس االحتاد 
الدولــي للصحافيني يونس 
مجاهد ونقيــب الصحافيني 
ابوبكــر  بفلســطني ناصــر 
ورؤســاء نقابــات الصحف 
ان  واخلليجيــة،  العربيــة 
شــيرين أبو عاقلة انتصرت 
علــى االحتالل في كل حلظة 
سواء أثناء قيامها بعملها أو 
عقب استشهادها برصاصات 
الغدر وفي حلظاتها األخيرة 

أثناء مواراتها الثرى.
وأشــار إلــى هــذا الزخم 
الدولي الذي تشــهده قضيه 
شيرين يعيد القضية واحلق 
الفلسطيني لصدارة األحداث، 
مؤكدا موقف الكويت الثابت 
القضيــة واحلــق  والداعــم 

الفلسطيني.
وثمن أبا اخليل الدور الذي 
يقوم به احتــاد الصحافيني 
العرب وكذلك االحتاد الدولي 
والتصــدي حلــركات طمس 
القضية بــل اللجوء حملاكمة 
اجلنــاة وردع االعتــداءات 

املستمرة على الصحافيني.
وأكــد ان االحتــاد العــام 
للصحافيني العرب في اجتماعه 
برئاسة مؤيد الالمي حريص 
على املشــاركة ومتابعة كل 

اإلســرائيلي، والتنسيق مع 
احتاد احملامني العرب واحتاد 
العــرب واملنظمــة  الكتــاب 
العربيــة حلقــوق اإلنســان 
لتشكيل جلنة مشتركة ملتابعة 
التحقيق واحلفاظ على الزخم 
اإلعالمي حولها. وقرر االحتاد 
مخاطبة السلطة الفلسطينية 
والتـنـسـيـــق مـــع نـقـابـة 

وملنع االعتداءات املتكررة على 
الصحافيني.

وأكد الرزيقــي أن موقف 
احتــاد الصحافيــني األفارقة 
ثابت دائما بخصوص رفض 
الفصــل العنصــري أو قتل 

الصحافيني أو اختطافه
نقيــب  قــال  بــدوره،   
الفلســطينيني  الصحافيــني 
ناصر ابوبكــر، أنه منذ عام 
٢٠١٣ حتى اآلن وقعت ٧٠٠٠ 
اعتداء واســتهداف  جرميــة 
للصحافيــني في فلســطني، 
وهذه األرقــام موثقة بنقابة 

الصحافيني الفلسطينيني.
أن  بكــر،  أبــو  وأكــد 
الصحافيــني فــي فلســطني 
فهنــاك  كثيــرا،  يعانــون 
صحافيون مت اعدامهم وقتلهم 
فــي قطــاع غــزة، وآخرون 
فقدوا أعينهم واطرافهم اثناء 

تغطيتهم لألحداث.
مــن جانبه، قــال رئيس 
االحتــاد الدولي للصحافيني 
يونــس مجاهــد ان االحتــاد 
أصــدر بيانات واضحة تندد 
بجرميــة مقتــل الصحافيــة 
شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها 
بعملها. واضاف أننا نطالب 
بتحقيق شفاف، ونطلب اتخاذ 
اإلجراءات القانونية العاجلة 
والالزمة أمام احملكمة اجلنائية 

الدولية.
وذكر خالــد ميري األمني 
العــام الحتــاد الصحافيــني 
العرب، أن هناك زخما اعالميا 
وعامليا بسبب مقتل الصحافية 
شيرين ابو عاقلة أثناء قيامها 

بعملها.
وأكــد ميــري أن مقتــل 
ابو عاقلة جرمية ال تســقط 
بالتقادم، وأنه يجب محاسبة 
املجرمني عــن جرائمهم أمام 

احملكمة اجلنائية الدولية.

الفلســطينيني  الصحافيــني 
واالحتاد الدولي للصحافيني 
ملتابعة التحقيقات واملشاركة 
في جلان التحقيق ومطالبة 
احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
التحقيق  بســرعة مباشــرة 

في القضية.
كما قرر إرســال وفد إلى 
رام اهللا لتأكيد التضامن مع 
الشهيدة والزمالء الصحافيني، 
كمــا أكد االحتاد على مواقفه 
الثابتة برفــض التطبيع مع 

الكيان الصهيوني احملتل.
وأعلــن رئيــس احتــاد 
الصحافيني األفارقة الصادق 
الرزيقي، أننا نتخذ من اجتماع 
احتاد الصحفيني العرب منبرا 
دوليــا من أجــل دعم قضية 
مقتل الصحفية شــيرين أبو 

عاقلة.
واضــاف الرزيقي: علينا 
أن نتحــرك جميعــا من أجل 
محاســبة قتلــة الشــهيدة 
ابو عاقلة حســابا  شــيرين 
رادعا، وحتى يكونوا عبرة، 

احتاد الصحافيني العرب أكد مشاركته في حتقيقات اغتيال الشهيدة

مؤمتر احتاد الصحافيني العرب

التحقيقات الدولية في مقتل 
الزميلة شيرين أبو عاقلة في 
فلسطني احملتلة على يد جنود 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقرر احتــاد الصحافيني 
العــرب إعداد تقرير لتوثيق 
الشــهيدة  جرميــة اغتيــال 
شــيرين أبــو عاقلــة والتي 
اعترف بها القتلة من اجليش 

السرهيد: أبوابنا مفتوحة ألي تعاون أو تنسيق بهدف نشر الوعي البيئي واملساهمة في رفع الشأن البيئي

جرادات: سيتم قياس األثر التدريبي من الدورة من خالل انعكاس ذلك على طبيعة عمل املتدربني في املؤسسات

ناصر أبوبكر: أكبر مجزرة في تاريخ الصحافيني كانت ضد الصحافيني الفلسطينيني

بن ناجي: دور كبير ملجلس الدولة املصري
في تطوير القضاء اإلداري بالكويت

أسامة أبو السعود

توجه رئيس احملكمة 
ورئيــس  الدســتورية 
االســتئناف  محكمــة 
املستشــار محمــد بــن 
إلــى جمهوريــة  ناجــي 
مصر العربية للمشاركة 
فــي االحتفاليــة الكبرى 
التي أقامها مجلس الدولة 
حتت رعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، مبناسبة 
اليوبيل املاســي باكتمال 
خمسة وسبعني عاما على 

إنشاء مجلس الدولة.
وألقى املستشــار بن 
ناجي كلمــة تطرقت إلى 
العالقــات التاريخية بني 
الكويت ومصر وخاصة 
فــي املجــال القضائــي 
عمومــا وبــني مجلــس 
الدولة والقضاء اإلداري 
بالكويت، مشيدا بالدور 
الدولة  الكبيــر ملجلــس 
املصري وقضاته األجالء 
ودورهم اإليجابي واثرهم 
العميق في مجال تطوير 
القضاء اإلداري بالكويت 
مع زمالئهــم في القضاء 

الكويتي.
وقام املستشــار بن ناجــي بإهداء درع 
تذكارية إلى رئيس مجلس الدولة املصري 
املستشــار محمــد محمــود حســام الدين 
مبناسبة االحتفالية باليوبيل املاسي ملجلس 

الدولة املصري.
كما قام رئيس احملكمة الدستورية العليا 
في جمهورية مصر العربية املستشار بولس 
فهمي بتكرمي املستشار محمد بن ناجي في 
مقر احملكمة الدســتورية وتبادل الطرفان 

احلديث حول العالقات الثنائية املتجذرة 
بني احملكمتني.

وتأتي زيارة املستشار بن ناجي تلبية 
لدعــوة رئيــس مجلــس الدولــة املصري 
املستشار محمد محمود حسام الدين حيث 
ضمت االحتفالية حضور رؤساء مجالس 
الدولة واحملاكم العليا اإلدارية على مستوى 
العالم العربي وأوروبا وأقيمت بفندق املاسة 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.

شارك في االحتفال بيوبيله املاسي حتت رعاية الرئيس السيسي

املستشار بولس فهمي مكرما املستشار محمد بن ناجي

املستشار بن ناجي يهدي درعا تذكارية إلى املستشار محمد حسام

«اإلطفاء» و«املهندسني» توّقعان مذكرة
العتماد واختبار اجلهاز الفني للمقاولني

اشتراطات الوقاية واإلطفاء العام وتطويره.
وشدد اجلانبان على ضرورة التعاون 
إلمتــام الربط اإللكترونــي بينهما وإتاحة 
املجال لقوة اإلطفاء باالستعالم عن املهندسني 
املتقدمني العتمادهم لدى الهيئة، كما اتفق 
على التعاون في مجــال توعية املواطنني 
واملقيمني بشــأن تطبيق اشتراطات األمن 
والسالمة والوقاية من احلرائق في مختلف 

املواقع.

جمعيــة  اتفقــت 
املهندســني وقوة اإلطفاء 
العــام علــى التعاون في 
الفنــي  اعتمــاد اجلهــاز 
ملقاولــي  الهندســي  ـ 
الفحص  اإلطفاء وجهات 
الفني وفق االشــتراطات 
واملعاييــر املعتمدة لدى 

القوة.
جــاء ذلك فــي مذكرة 
تفاهــم للتعــاون بينهما 
مت توقيعهــا مبقر القوة 
من قبل رئيس قوة اإلطفاء 

العام الفريق خالد املكراد ورئيس اجلمعية 
م.فيصل العتل بحضور كل من أمني السر 
م.فهد العتيبي ونائب رئيس القوة لقطاع 

الوقاية اللواء خالد فهد.
واتفق اجلانبان من خالل املذكرة على 
التعــاون في مجال تدريــب ودعم تطوير 
الكادر الهندسي لدى اإلطفاء العام وتنظيم 
وعقد االختبارات املطلوبة العتماد مهندسي 
اإلطفــاء، والعمــل معا علــى مراجعة كود 

الفريق خالد املكراد وم.فيصل العتل خالل توقيعهما االتفاقية

الغامن: تأهيل املهندسني واملعماريني 
إلكسابهم مهارات احترافية

أسامة دياب

بحضور مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنمية مروان عبداهللا ثنيان الغامن، أقام 
سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل 
خوسي مورو أغيالر، حفل استقبال ملنتسبي 
برنامــج تدريــب املهندســني واملعماريني 
التخــرج اخلــاص  الكويتيــني حديثــي 
بالصندوق الكويتــي للتنمية، إلى جانب 
عدد من ممثلي الشركات اإلسبانية املشاركة 
في البرنامج، وذلك مبقر السفارة مساء أمس 
األول. وفي تصريح له على هامش احلفل، 
قــال مدير عام الصندوق مــروان عبداهللا 
ثنيان الغامن إن برنامج تأهيل املهندســني 
واملعماريني يحظى باهتمام محلي كبير نظرا 
لكونــه يصب في إطار دعم جهود التنمية 
البشرية في الكويت، ويسعى البرنامج منذ 
إطالقه إلى إكســاب املشاركني فيه مهارات 
احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات 
السوق احمللي من هذه التخصصات املهمة 
وخاصة في القطاع اخلاص الكويتي، كما 
يسعى إلى املساهمة في جهود احلكومة في 
مجال التنمية البشــرية للكوادر الوطنية 

والدعم املؤسسي للقطاع اخلاص.

واجلدير بالذكر أن عدد خريجي البرنامج 
منذ إطالقه في ٢٠٠٤ حتى ســبتمبر ٢٠٢١ 

بلغ حوالي ٧٨٩ متدربا ومتدربه.
مــن جهته، أشــاد الســفير اإلســباني 
بالعالقات الثنائية الدائمة والتعاون الوثيق 
مــع الصندوق الكويتــي للتنمية، مضيفا 
أن مبادرة تدريب املهندســني واملعماريني 
الكويتيــني حديثي التخــرج تعتبر مثاال 
للتبادل اجليد بني املهنيني في كال البلدين، 
وينظر إليه كمســاهمة فعالــة في تعزيز 
العالقــات الثنائية واالرتقاء بها في مجال 

تنمية رأس املال البشري.
وذكر أن التقييــم العام للبرنامج لكال 
اجلانبــني كان مرضيا جدا على مســتوى 
التدريــب، وأن جناح املبادرة ميثل فرصة 
لتشجيع الشركات اإلسبانية األخرى الى 
االنضمام الى البرنامج التدريبي، مشير الى 
انه من املتوقــع أن يكون البرنامج عالمة 
فارقة في تعزيز عالقــة أوثق وأعمق بني 
الشركات اإلسبانية والصندوق في املستقبل.

وشاركت ١٠ شركات إسبانية في البرنامج 
منذ إطالقه، معظمهم من الشركات الكبرى 
في مجال الهندسة والبناء والعمارة، مبعدل 

١٠ متدربني في كل عام.

حفل استقبال أقامه سفير إسبانيا ملنتسبي برنامج صندوق التنمية حلديثي التخرج

مروان الغامن والسفير ميغيل أغيالر وعدد من احلضور

ملشاهدة الڤيديو

دهيران أبا اخليل مع الزميلة هناء السيد

تكرمي الزميلة دارين العلي


