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األمير هّنأ سلطان عمان: حققتم إجنازات 
تنموية بارزة شملت مختلف املجاالت

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى أخيه 
السلطان هيثم بن طارق 
ســلطان عمان الشقيقة، 
عبــر فيهــا ســموه عــن 
خالص تهانيه مبناسبة 
الذكــرى الثالثــة لتوليه 
مقاليد احلكم في سلطنة 

عمان الشقيقة،
مشــيدا ســموه مبــا 
حققتــه ســلطنة عمــان 
الشقيقة فـــــي عهـــــده 
مــن إجنــازات تنمويــة 
وحضارية بارزة شـمــــلت 

مختلف املجاالت.
كما أعرب فيها سموه 
عن بالغ اعتزازه بالعالقات 
األخـويـــــة الوطيــــــدة 

والتاريخية الراسخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني والتأكيد على احلرص 
الدائم واملشترك لتعزيزها واالرتقاء بأفق 
التعاون القائم بينهما على جميع األصعدة،

متمنيا سموه له موفور الصحة ومتام 
العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها 
الكرمي املزيد من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

اخلميس: ملتقى قادة اإلعالم العربي خطوة 
للتفاهم حول أولويات العمل املشترك

أكد األمني العام للملتقى 
اإلعالمــي العربــي ماضي 
اخلميــس أن ملتقــى قادة 
اإلعــالم العربي في دورته 
الثامنة التي ستعقد في ٥

فبراير املقبل باألردن يعد 
خطوة إيجابية نحو تنسيق 
املواقــف بني قــادة اإلعالم 
العربــي ووضــع خارطة 
تفاهم حول أولويات العمل 

اإلعالمي املشترك.
وقال اخلميس في بيان 
صحافي امــس إن امللتقى 

الذي ســيعقد حتت رعاية رئيس مجلس 
الوزراء األردني بشر اخلصاونة وبالتعاون 
مع وزارة االتصال احلكومي األردنية سيشهد 
مشــاركة نخبة من أبرز اإلعالميني العرب 

في مختلف مجاالت اإلعالم.
وأضاف ان من القضايا اإلعالمية التي 
سيناقشها املؤمتر اإلعالم ودوره في األحداث 
واملتغيرات واألزمات املختلفة وما يســهم 

به من تقريب وجهات النظر أو تباعدها.
وأوضح أن ملتقى قادة اإلعالم العربي 
يسهم في تنسيق املواقف بني قادة اإلعالم 
العربي، كما يعد وسيلة للتفاهم على وضع 
قواعد مهنية أصيلة وتأهيل وتطوير مهارات 
اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية بشكل عام.
وأشــار إلــى أن من القضايــا «امللحة» 
التي تلقي بظاللهــا بقوة في هذه املرحلة 

هــي التغيرات التي تطول 
اإلعالم، الســيما ما يعرف 
الــذي  باإلعــالم احلديــث 
يشهد الكثير من املستجدات 
والتقلبات ما ينعكس بدوره 
على واقــع اإلعالم العربي 

ويؤثر فيه.
وبيـــــن أن مـواكبــــة 
األحــداث أمــر في غايـــــة 
األهمية بالنسبة ملسيـــرة 
العربــي واحلاجة  اإلعالم 
إلى مالحقة أي تطور على 
الساحة اإلعالمية من أجل 
املساهمة اإليجابية في جناح تلك املسيرة، 
معتبرا ان ملتقى قادة اإلعالم العربي يعد 
فرصة «ثمينة» من أجل طرح تلك التطورات 

وجتاوز أي عوائق في طريقها.
ولفت اخلميس إلــى أن اختيار األردن 
لعقد هذه القمة اإلعالمية املهمة هو خيار 
إستراتيجي ملا تتمتع به من حضور إعالمي 
وتعددية في املؤسسات اإلعالمية املختلفة 
ومشاركات فاعلة لإلعالميني األردنيني على 
املســتوى العربي، ما يعطي أهمية كبيرة 
ودافعا قويا لنجاح هذا امللتقى. وأعرب عن 
شكره وامتنانه للمملكة األردنية الهاشمية 
قيادة وحكومة على استضافة هذا احلدث 
اإلعالمي املهم وترحيبها دائما باستضافة 
األنشطة والفعاليات والتظاهرات اإلعالمية 

والثقافية املهمة وامللهمة.

ستعقد ٥ فبراير املقبل باألردن

ماضي اخلميس

«العدل» تعلن عن حاجتها إلى شغل 
وظيفة باحث قانوني مبتدئ  وفق ٨ شروط

أسامة أبوالسعود

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشــغل 
وظيفة باحث قانوني مبتدئ املؤهلة لشغل 
وظيفة وكيل نيابة (ج) من الكويتيني (ذكورا 

- إناثا)
وحدد الوزارة في بيان لها تلقت «األنباء» 

نسخة منه الشروط التالية للتعيني:
١- احلصول على إجازة احلقوق أو الشريعة 
(تخصــص فقه وأصول فقــه) من جامعة 
الكويــت أو من جامعة أخرى معترف بها، 
وذلك خلريجي العام اجلامعي (٢٠٢٢/٢٠٢١) 

فقط.
٢- أال يقل املعدل اجلامعي عن (٢٫٦٧) نقطة من 
سلم أربع نقاط وال يقل عن (٨٠٪) وفقا للنظام 

املئوي أو ما يعادلها من األنظمة األخرى.
٣- عدم ســبق التقدم لشــغل هذه الوظيفة 

من قبل.
٤- أال تزيد الســن على (٢٦) ســنة ميالدية 

وقت احلصول على الشهادة اجلامعية.
٥- عدم سبق العمل بالشهادة اجلامعية لدى 
إحدى اجلهات احلكومية أو القطاع اخلاص 
ومت تسجيله لدى املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
٦- عدم سبق احلكم باإلدانة تأديبيا أو جنائيا 
بجرمية جناية أو جنحة مخلة بالشــرف أو 

األمانة أو تباعد بينه وبني حسن السلوك.
٧- ثبوت اللياقة الصحية للوظيفة

٨ - اجتيــاز االختبــار التحريــري واملقابلة 
الشخصية التي جترى من قبل جلنة االختبار، 
ويشترط لدخول املقابلة الشخصية اجتياز 
املتقدم لالختبار التحريري بنجاح وذلك وفقا 

للنظام املعمول به في هذا الشأن.
٩- يتم تعيني املقبولني على كادر الوظائف 
العامة املدنية بوظيفة باحث قانوني مبتدئ 
ويحصل كل منهم على املزايا املادية والبدالت 
املقررة لهذه الوظيفة ويخضع املقبولون لدورة 
تدريبية مبعهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية حسب القرارات واللوائح املنظمة 
في هذا الشأن، وفقا ملا تقتضيه طبيعة الوظيفة 
وحاجتهــا ويتــم نقلهم مــن وظيفة (باحث 
قانوني مبتدئ) إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) 

بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.
١٠- يجب تقدمي الطلبات في الفترة من يوم 
األحد املوافق ٢٠٢٣/١/٢٢، وحتى يوم اخلميس 
املوافق ٢٠٢٣/٢/٢٢، علما بأنه سيتم استبعاد 

الطلبات املقدمة بعد امليعاد.
وأكدت ان على املتقدم الدخول على موقع 
وزارة العدل (www.moi.gov.kw) على رابط 
خدمــات التوظيــف لالطالع على الشــروط 
وتعبئة استمارة طلب شغل الوظيفة وإرفاق 

.pdf جميع املستندات املطلوبة بصيغة
وأعلنــت ان الرابط ســوف يتــم تفعيله 
الساعة ١٢:٠٠ صباحا يوم األحد ٢٢ اجلاري، 
وســيتم إغالقه اخلميــس ٢٢ فبراير املقبل 

الساعة ١٢:٠٠ ليال.

خلريجي حقوق أو شريعة تخصص فقه وأصول فقه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ فقط

ولي العهد تسّلم رسالة من محمد بن سلمان حول 
العالقات الثنائية ودعوة حلضور سباق «الفورميال إي»

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
الى ذلك، تسلم سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امس 
رسالة خطية من أخيه صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد رئيس 

تضمنت الرسالة دعوة سموه 
حلضور ســباق (الفورميال 
إي) والفعاليــات املصاحبة 
لها التي ستقام في محافظة 
الدرعيــة بتاريخ ٢٧ إلى ٢٩

يناير ٢٠٢٣.
وقام بتســليم الرســالة 
لسموه سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت سمو 
األمير ســلطان بن سعد بن 

خالد آل سعود.

الســلطان هيثم بــن طارق 
املعظم سلطان عمان الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة الذكــرى الثالثــة 
لتوليــه مقاليــد احلكــم في 

سلطنة عمان الشقيقة،
متمنيا ســموه لــه وافر 
الصحة والعافية ولسلطنة 
عمان وشــعبها الشقيق كل 
الرقي واالزدهار في ظل قيادة 

جاللته.

وقد حضر املقابلة رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
أحمد العبداهللا ومدير مكتب 
ســمو ولــي العهــد الفريق 
متقاعد جمال الذياب ووكيل 
الشــؤون اخلارجية مبكتب 
العهــد مــازن  ســمو ولــي 

العيسى.
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 

سموه استقبل ناصر احملمد وهّنأ سلطان عمان بالذكرى الثالثة لتوليه مقاليد احلكم

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت سمو األمير سلطان بن سعد

مجلــس الــوزراء باململكــة 
العربية السعودية الشقيقة 
تتعلق بالعالقــات األخوية 
الطيبة والروابط التاريخية 
الراســخة التــي تربــط بني 
البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 
مختلــف املجاالت والقضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخر 
املســتجدات على الساحتني 
اإلقليميــة والدوليــة، كمــا 

الرسـالة تضمنت الروابـط التاريخية بـني البلدين وسـبل تعزيزها والقضايا املشـتركة واملسـتجدات اإلقليميـة والدولية

فرنسا متنح محمد بن رضا وسام الفنون واآلداب بدرجة فارس
تقديراً جلهوده احلثيثة واملثمرة على املستوى الثقافي طوال فترة عمله

محمد بن رضا يهدي السفيرة الفرنسية منوذجا لعملة قدمية صدرت بعد الغزو حتمل أعالم دول التحالف

السفيرة الفرنسية متوسطة املستشار محمد أبو احلسن ومحمد بن رضا واحلضور في احلفل

السفيرة الفرنسية تقلد محمد بن رضا وسام الفنون واآلداب بدرجة فارس      (محمد هاشم)

أسامة دياب

أعلنت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لو فليشــر 
أن فرنســا قــررت أن تكرم 
مدير إدارة العالقات الثقافية 
اخلارجيــة فــي املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب محمد بن رضا مبنحه 
وســاما بدرجة فــارس في 
الفنون واآلداب، وذلك تقديرا 
للجهود احلثيثــة واملثمرة 
على املستوى الثقافي والتي 
قدمها ومازال يقدمها طوال 

فترة عمله. 
وقالــت إنه ملــن دواعي 
سروري وعظيم الشرف لي 
أن أرحب بكم هذا املساء في 
بيت فرنسا، في هذه املناسبة 
الهامة واالولى من نوعها منذ 

وصولي الى الكويت.
ولفتت إلى أن تلك اجلهود 
الثقافيــة ال تقتصــر علــى 
الصعيد احمللي فقط، ولكن 
أيضا متتد إلى مســاهماته 
في تعزيــز التبادل الثقافي 
ومد جســور التواصل بني 
التعاون  املجتمعات ومنــه 
الثقافي مع فرنســا، مبينة 
الثقافــي  التــراث  أهميــة 
لإلنســانية والــذي يســهم 

والفنون واآلداب محمد بن 
رضــا إنه شــرف عظيم لي 
أن أقلد بهذا الوسام من بلد 
الثقافة واملوسيقي واملسرح 
والسينما، وإنني إذ أتسلم 
هذا الوسام الهام والعريق، 
فال أحسبه إال تكرميا لبلدي 
احلبيبة الكويت، وللحركة 
الثقافية فيها ممثلة باملجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب، وملبدعي الكويت في 
مختلف املجاالت الثقافية». 
وأضاف بن رضا «إنني 
أشعر بسعادة غامرة وتقدير 
كبير من جانبكــم، وأوجه 
احترامي البالغ لهذا التقدير 
واالهتمام مبا نســعى إليه 

وتابع بن رضا «ال يفوتني 
أن أعبر عن سعادتي الغامرة 
بتقليدي هذا الوسام تزامنا 
مع االحتفاء مبرور ٦٠ عاما 
علــى الصداقــة الكويتية ـ 
الفرنســية، ويشــرفني أن 
اهدي هذا الوسام إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
ولرئيــس مجلــس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
الداعمني  األحمد الصبــاح، 
األساسيني للحركة الثقافية 
احلضارية للكويت، ووزير 
اخلارجيــة الشــيخ ســالم 
العبداهللا الهتمامه مبتابعة 
مــا يصــدر مــن توصيات 
اللجنــة العليا التنســيقية 
املشــتركة، ومتابعة أعمال 
املنبثقة  الفرعيــة  اللجــان 
عنها، وإلى املستشار محمد 
عبداهللا أبو احلسن رئيس 
اللجنة اإلعالمية املنبثقة عن 
العليــا للمؤمترات  اللجنة 
التي تعقد بالكويت والذي 
تشــرفت بالعمــل معه من 
خالل أعمال اللجنة كعضو، 
وتزكيتي طوال ١٠ سنوات 
املاضية برئاســة األنشطة 
املصاحبة ملؤمترات القمة».

فــي رعايــة الفــن والتراث 
اإلنســاني، ففرنســا بلــد 
احلريــة والثقافة والتنوير 
واملدنيــة، ودورها راســخ 
في العالم أجمع عبر جناح 
اللغة والفن، وجهودها التي 
شكلت العالقة الثقافية مع 
الكويت كثيرة، بدءا من أعمال 
التنقيب األثرية في جزيرة 
فيلكا، والتي تلعب فرنســا 
دورا مهما وأساســيا فيها، 
وصــوال إلى انتقــال املركز 
الفرنســي لآلثــار والعلوم 
االجتماعية مــن اليمن إلى 
الكويت مؤخرا، والذي كان 
له عظيم األثر في تنشــيط 
احلراك الثقافي بني الطرفني».

محمد بن رضا يلقي كلمته السفيرة الفرنسية كلير لو فليشرتلقي كلمتها

فــي تطــور وتقــدم األمم. 
واستعرضت لو فليشر مع 
احلضور ابرز احملطات في 
مســيرة بن رضــا العلمية 
والعمليــة، موضحــة انهــا 
متيزت باإلجنازات والعمل 

الدؤوب محليا واقليميا.
وفــي اخلتام أشــادت لو 
فليشــر بجهــود بــن رضــا 
في دعم وتعزيــز العالقات 
الثقافية بني البلدين، مضيفة 
«لقد كنت دائما وستظل داعما 
كبيرا لفرنسا في الكويت في 

مجال التعاون الثقافي».
من جانبه، قال مدير إدارة 
العالقات الثقافية اخلارجية 
في املجلس الوطني للثقافة 

ملشاهدة الڤيديو

رئيس الوزراء هّنأ 
سلطان عمان بالذكرى 

الثالثة لتوليه مقاليد احلكم
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة الى السلطان 
هيثم بــن طارق ســلطان عمان الشــقيقة، وذلك 
مبناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد احلكم في 

سلطنة عمان الشقيقة.
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

بـن رضا: سـعادتي غامـرة بتقليـدي هذا الوسـام تزامنًا مـع االحتفاء مبـرور ٦٠ عامـًا على الصداقـة الكويتيةـ  الفرنسـية

مبناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد احلكم


