
محليات
االثنني ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢

03

األمير عّزى الرئيس التركي بضحايا حادثي السير 
ورئيسة الهند بضحايا االنزالقات األرضية والفيضانات

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء واخلالد
وعّزى الرئيس التركي ورئيسة الهند

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية 
التركيــة الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادثي الســير اللذين وقعا 
جنوب شرقي تركيا وأسفرا عن مصرع 
٣٢ شخصا وخلفا أكثر من ٥٠ مصابا، 
ســائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
ضحايا هذين احلادثني األليمني بواسع 
رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية. 
كما بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة 
جمهورية الهنــد الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا االنزالقات األرضية 
والفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي 
اجتاحت شــمالي الهند، راجيا سموه 
للمصابني سرعة الشفاء والعافية، وأن 
يتمكن املسؤولون في البلد الصديق 
من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصــر بيان صباح 
امس رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد النواف. كما استقبل 
سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 

بالوكالة الشيخ طالل اخلالد.
إلى ذلك، بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تعزية 
إلــى الرئيس رجب طيــب أردوغان 
رئيس اجلمهورية التركية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حادثي السير اللذين 
وقعا جنوب شــرقي تركيا وأسفرا 
عن مصرع ٣٢ شــخصا وخلفا أكثر 
مــن ٥٠ مصابا، مبتهال ســموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد الضحايا 
برحمته ومغفرته ومين على املصابني 
بالشفاء العاجل. كما بعث سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو 
رئيســة جمهورية الهند الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا االنزالقات األرضية 
والفيضانات جراء األمطار الغزيرة 
التي اجتاحت شمالي الهند، متمنيا 

سموه للمصابني الشفاء العاجل. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس األركان بحث مع قائد القوات البرية
في القيادة املركزية األميركية القضايا العسكرية املشتركة

بحث رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
خالد صالح الصباح مع قائد القوات البرية في القيادة 
املركزيــة األميركيــة الفريق باتريــك فرانك عددا من 

املوضوعات العسكرية املشتركة.
وقالــت رئاســة األركان فــي بيــان صحافــي إن 
الفريق الصالح ناقش خالل استقباله الفريق فرانك 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد أهم األمور 
واملوضوعات ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة 
باجلوانب العسكرية كما أشاد بعمق العالقات الثنائية 

بني البلدين الصديقني.
حضر اللقاء مدير اخلطط املشتركة العميد الركن 
فواز احلربي ومساعد آمر القوة البرية العميد الركن 
عبــداهللا اجلبعة وعدد من كبــار الضباط القادة من 

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال الفريق باتريك فرانككال اجلانبني.

رئيس الوزراء عّزى الرئيس التركي 
ورئيسة الهند

بعث رئيــس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى 
الرئيــس رجــب طيب أردوغــان رئيس 
التركيــة الصديقة، ضمنها  اجلمهورية 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادثي السير اللذين وقعا جنوب 

شرقي تركيا.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمــد النــواف ببرقيــة تعزية 
إلى الرئيســة دروبادي مورمو رئيســة 
جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
االنزالقــات األرضية والفيضانات جراء 
األمطار الغزيرة التي اجتاحت شــمالي 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النوافالهند.

سفارتنا في أنقرة: ال مواطنني بني ضحايا 
احلادثني في غازي عنتاب وماردين

أنقرة - كونا: أكدت سفارتنا في أنقرة 
ســالمة املواطنــني الكويتيــني فــي أعقاب 
احلادثني املروريــني املروعني اللذين وقعا 
امس االول في مدينتي غازي عنتاب وماردين 
بجمهوريــة تركيــا الصديقــة. وأوضحت 
السفارة في بيان صحافي أنها تابعت منذ 

اللحظات األولى لوقوع احلادثني مع اجلهات 
املعنية لالطمئنان الى عدم وجود مواطنني 
كويتيــني بني ضحايا أو مصابي احلادثني، 
مشيرة الى ان السلطات التركية أكدت عدم 
وجــود أي مواطنني كويتيني بني الضحايا 

واملصابني وهللا احلمد.

ناصر القحطاني قدم نسخة من أوراق 
اعتماده سفيرًا لدى إيطاليا

روما - (كونا): قدم ســفيرنا املعني لدى 
إيطاليــا ناصر القحطاني نســخة من أوراق 
اعتمــاده إلــى مديــر إدارة املراســم باإلنابة 
بوزارة اخلارجية اإليطالية كالوديو ميشــا. 
وقالت سفارة الكويت في بيان تلقته امس ان 
السفير القحطاني أشاد خالل مراسم تسليم 
أوراق االعتماد أمس األول اجلمعة «بالعالقات 
التاريخية واالستراتيجية التي تربط الكويت 
وإيطاليــا». كما نقل حتيات وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد إلى نظيره اإليطالي 
لويجي دي مايــو، مجددا التأكيد على تطلع 
اجلانبني إلى تعزيز التعاون املشترك في جميع 
املجاالت مبا يحقق طموح البلدين وشعبيهما.

نائب رئيس املراسم اإليطالية كالوديو ميشا يتسلم نسخة 
من أوراق اعتماد السفير ناصر القحطاني

وزير اإلعالم: جلنة عليا ملتابعة تنفيذ
إستراتيجية الوزارة لضمان حتقيق أهدافها

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصــادر مطلعــة أن وكيل 
وزارة اإلعــالم بالتكليــف 
محمد بن ناجي، شدد خالل 
تعميــم أصــدره على عدم 
عمل موظفي الوزارة لدى 
المؤسسات أو الهيئات أو 
الشركات أو األفراد، خالل 
أوقات الدوام الرســمي أو 
خارج أوقات الدوام الرسمي، 
متى كان ذلك دون الحصول 
على تصريح أو إذن كتابي 
مسبق من الوزارة، وان من 
يخالــف ذلك ســيتعرض 

للمسؤولية القانونية.
المصــادر ان  وأضافت 
التعميم يأتي إعماال لنص 
المرســوم  المــادة ٢٥ من 

غير اوقات العمل الرسمية 
اال بإذن كتابي من الوزارة، 
ويعتبــر عــدم الحصــول 
علــى هــذا اإلذن بمنزلــة 
مخالفة تأديبية تستوجب 

المساءلة.

من وزير االعالم والثقافة 
المطيــري  عبدالرحمــن 
الذي اصدر قرارا بتشكيل 
لجنة عليا لمتابعة تنفيذ 
استراتيجية الوزارة لضمان 
تحقيــق اهدافها من خالل 
الــى خطط عبر  ترجمتها 
القطاعات. وذكرت المصادر 
ان ذلــك بجانــب الحركــة 
التي اتخذها  التصحيحية 
الوزيــر الشــاب بتكليــف 
للــوزارة وتكليف  وكيــل 
وكالء مساعدين بعد اسبوع 
من تعيينه وزيرا لالعالم 
والثقافة، حيث جاءت هذه 
الخطوة الختيار الكفاءات 
التي تســاهم فــي ترجمة 
االستراتيجية وتساهم في 
تطوير الوزارة خالل الفترة 

المقبلة.

ولفتــت المصــادر الى 
ان الــوزارة تشــهد حاليا 
اداريــة ومالية  إصالحات 
والعمل على وقف الهدر في 
المال العام، مشيرة الى انه 
تم الغاء اللجان وفرق العمل 
وســتتم اعــادة تشــكيلها 
بما يتناســب مــع خطتها 
التشــغيلية المرتبطة مع 
التي  الوزارة  استراتيجية 
تم اطالقها العام الماضي.

وأشــارت المصادر الى 
انه تم الغاء عقود الخبراء 
وسيتم استبدالهم بكفاءات 
الكويتييــن، وذلــك  مــن 
للمســاهمة فــي تطويــر 
الوزارة واالرتقاء بمستوى 
ادائها في جميع قطاعاتها.

وكشـفت المصادر أن ذلك 
جاء عبر توجيهات مباشرة 

وكيل الوزارة أصدر تعميماً يلزم املوظفني باحلصول على إذن مسبق لعملهم في املؤسسات أو الهيئات أو الشركات

محمد بن ناجيعبدالرحمن املطيري

بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
في شــأن الخدمة المدنية 
والتي تنص في البند الثالث 
على أنه يحظــر أن يؤدي 
أعمــاال للغيــر بمرتــب او 
بمكافأة او بدونها ولو في 

إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل مبا يتناسب مع خطة الوزارة التشغيلية وإستراتيجيتها 
إلغاء عقود اخلبراء وسيتم استبدالهم بكفاءات كويتية للمساهمة في تطوير الوزارة

الكويت تعرب عن تعاطفها مع تركيا
إزاء احلادثني املروريني املروعني

أعربــت وزارة اخلارجية عن تعاطف 
الكويت وتضامنها مع اجلمهورية التركية 
إزاء احلادثني املروريني املروعني اللذين 
وقعا في مدينتي غازي عنتاب وماردين 

وأديا إلى مقتل وإصابة العشرات.

ونقلت الوزارة خالص تعازي ومواساة 
الكويــت إلــى األصدقاء فــي اجلمهورية 
التركية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر 
الضحايا ومتنياتها للمصابني بالشــفاء 

العاجل.

تعيني ٦ مديرين مؤقتني بالتعاونيات
بشرى شعبان - عاطف رمضان

أصــدر وزير التجــارة والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية فهد الشريعان قرارات 
وزارية بتعيني ٦ مديرين مؤقتني جلمعيات تعاونية، وهم 
مشعل فالح مديرا جلمعية حطني، وخالد عامر العجمي 
جلمعية صباح الناصر التعاونية، وجاسم علي الكندري 
جلمعية هدية، وخالد مناحي القحطاني جلمعية ضاحية 
علي صباح السالم التعاونية، وغنيم مطر املاجدي مديرا 
جلمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية، وسالمة دحل 

العنزي جلمعية جابر األحمد التعاونية.

فهد الشريعان

«كونا» تدشن برنامجها التدريبي السابع
 لتأهيل الطلبة اجلامعيني للموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

األنبــاء  دشــنت وكالــة 
الكويتيــة «كونــا» البرنامج 
الســابع لتأهيــل  التدريبــي 
الطلبــة اجلامعيني للموســم 
(٢٠٢٢-٢٠٢٣) مبشــاركة ١٩

طالبــا وطالبــة مــن جامعة 
الكويت.

وبهذه املناسبة، قال أستاذ 
اإلعالم والعالقات العامة في 
الكويــت ومشــرف  جامعــة 
البرنامج د.أحمد الكندري في 
تصريح صحافي: إن الكتابة 
الصحافيــة بــكل أنواعها فن 
يحتاج الى مهارة وتدريب ولها 
أســس وقواعد يجب اتباعها 
عنــد كتابــة أي مــن الفنون 

بوجود التكنولوجيا املتنوعة 
التي تشــهد تطورات مطردة 
تســاعد الصحافي في عمله، 

البرنامــج لتعلــم األســس 
الصحيحــة فــي كتابة اخلبر 
والذي يعــد أحد أهــم أنواع 
الفنــون الصحافيــة ومدخال 

لسوق العمل اإلعالمي.
من جانبه، قال نائب رئيس 
التحرير للشؤون الدولية عقاب 
القوبع في تصريح مماثل: إن 
البرنامج الذي يســتمر حتى 
٢٤ ســبتمبر املقبــل ســيبدأ 
بورشــة عمل يتعرف خاللها 
الطلبة على أسس كتابة اخلبر 
الصحافي وأنواعه ومصادره، 
الى جانب مراعاة تعليم قواعد 
اللغة العربية أثناء التدريب 
على كتابة الفنون الصحافية.

مشــيرا الى ضرورة حســن 
اســتخدام وســائل التواصل 
االجتماعي التي أصبحت عامال 

مؤثرا في املجتمعات.
وبني أن وسائل التواصل 
االجتماعي هي اداة اجتماعية، 
ولكن بعض الناس أصبحوا 
يستخدمونها في نشر األخبار، 
مشــددا على ضرورة حتري 
الصحافــي الدقــة فــي نقــل 
ونشــر األخبــار واســتخدام 
التكنولوجيــا فــي مســارها 

الصحيح.
الطلبة  الكنــدري  وحــث 
البرنامــج  فــي  املشــاركني 
التدريبي على اغتنام فرصة 

د.أحمد الكندريعقاب القوبع

الصحافية.
وأضاف الكندري: إن اإلعالم 
في الوقت احلالي تطور كثيرا 


