خفر السواحل تنفذ رماية بالذخيرة احلية قرب «قاروه وأم املرادم»
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس
الثالثاء ان اإلدارة العامة خلفر السواحل
ستنفذ رم��اي��ة ب��ال��ذخ��ي��رة احل��ي��ة ف��ي املياه
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اإلقليمية خالل الفترة من  15الى  17من الشهر
اجلاري وذلك من الثامنة صباحا حتى الثانية
ظهرا بالقرب من جزيرتي قاروه وام املرادم.

األربعاء  13من ربيع اآلخر  1438هـ 11 /من يناير  - 2017السنة العاشرة  -العدد 2853

وح����ذرت ادارة االع��ل�ام االم��ن��ي ب���وزارة
الداخلية في بيان صحافي جميع رواد البحر
من االقتراب من موقع الرماية خالل الفترة

الزمنية املذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات
البحرية س��وف تقوم مبنع ك��ل م��ن يحاول
االقتراب وذلك من أجل سالمة اجلميع.
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أمير البالد يستقبل املعتوق والعسعوسي والرفاعي والدعيج والرجيب واألذينة

سمو أمير البالد مستقبال املعتوق

استقبل صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان ظهر
أمس رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية املستشار في الديوان األميري
الدكتور عبدالله املعتوق وذلك مبناسبة
حصوله على جائزة شخصية العام
للمسؤولية االجتماعية  2016جلهوده
املتميزة في دعم مشروعات ومبادرات
العمل االنساني واملسؤولية املجتمعية
وذل��ك ضمن فعاليات مؤمتر (عمان)
الدولي.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل ص���اح���ب ال��س��م��و
أم��ي��ر ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
النائب ال��ع��ام املستشار ض���رار علي
العسعوسي واحمل��ام��ي ال��ع��ام مبارك
الرفاعي واحملامي العام محمد الدعيج
واحملامي العام رجيب أحمد الرجيب

 ..وسموه يستقبل العسعوسي والرفاعي والدعيج والرجيب

وذلك مبناسبة تعيينهم في مناصبهم
اجلديدة.
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األح��م��د رئيس الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
س��ال��م االذي��ن��ة وك�لا م��ن عبدالرحمن
الغنيم وسعود البابطني وعبدالعزيز
الغنام واحمد الغنام ومشعل االبراهيم
وهيثم الغنيم وال��ش��ي��خ م��ب��ارك فهد
اجلابر وذلك مبناسبة استعداد الشركة
الالسلكية للبيانات املتنقلة (ومي��د)
إلط�لاق خدمة االنترنت املجانية في
دولة الكويت بسوق املباركية.
وحضر املقابلة نائب وزي��ر شؤون
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
من جهته قال رئيس الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية املعلومات سالم

األذي��ن��ة ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي عقب
لقائه سمو أمير البالد« :تشرفت اليوم
بلقاء صاحب السمو أمير البالد وكذلك
بحضور ش��رك��ة (ومي���د) الالسلكية
للبيانات املتنقلة وهي احدى الشركات
املرخصة والعاملة مع هيئة االتصاالت
ف��ي م��ج��ال ال��واي��رل��س ..ال��ي��وم قدمنا
لصاحب السمو مشروعا وه���ذا أول
املشاريع التي تقدمها هيئة االتصاالت
بالتنسيق م��ع القطاع اخل��اص ال��ذي
يعتبر بالنسبة لنا شريكا وشريك جناح
في مشروع تغطية ال��واي فاي لسوق
املباركية باملجان ..اليوم أخذنا مباركة
صاحب السمو النطالق ه��ذا املشروع
وستكون هناك مشاريع متعددة على
هذا املستوى في أماكن أخرى في دولة
الكويت من خالل الترخيص الذي سوف

أمير البالد يستقبل األذينة وبعض الشخصيات

يقدم للهيئة لهذا القطاع».
بدوره قال مدير الشركة الالسلكية
للبيانات املتنقلة مشعل عادل اإلبراهيم
ف��ي تصريح مم��اث��ل« :تشرفنا اليوم
في مقابلة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وكانت فكرة اللقاء
اليوم شرح فكرة انطالق خدمة (سما)
وه��ي خدمة إنترنت مجانية للكويت
كلها وستكون بداية االفتتاح من سوق
املباركية ثم إلى الكويت كلها وستمثل
مبادرة مميزة للكويت لتكون أول مدينة
ذكية في منطقة اخلليج واملنطقة كلها..
حصلنا اليوم ش��رف ومباركة األمير
على هذا املشروع وإن شاء الله سيكون
افتتاح امل��ش��روع بالتعاون مع هيئة
االت��ص��االت وبلدية الكويت ومحافظ
العاصمة».

سمو األمير يعزي بوفاة
رئيس أملانيا االحتادية األسبق
بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية
إل��ى فخامة الرئيس يواخيم غ��اوك
رئيس جمهورية أملانيا اإلحت��ادي��ة
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة
روم���ان هرتسوغ رئيس جمهورية

ولي العهد يستقبل املنصور والعسعوسي والرفاعي والدعيج والرجيب

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ أحمد املنصور

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر بيان صباح أمس مدير عام الهيئة العامة

 ..وسموه يستقبل العسعوسي والرفاعي والدعيج والرجيب

للرياضة الشيخ احمد املنصور .كما استقبل سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د النائب العام

املستشار ض��رار العسعوسي حيث ق��دم لسموه
كال من املستشار مبارك الرفاعي واملستشار محمد

الدعيج واملستشار رجيب أحمد الرجيب وذلك
مبناسبة تعيينهم محامني عامني بالنيابة العامة.

مبارك الدعيج يستقبل سفير تشاد لدى الكويت والرحالة البغلي

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل سفير جمهورية تشاد لدى الكويت علي أحمد اغبش

استقبل رئيس مجلس االدارة املدير العام
لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج مبكتبه صباح
أم��س ال��ث�لاث��اء سفير جمهورية ت��ش��اد لدى
الكويت علي احمد اغبش.
وج��رى خ�لال اللقاء تبادل وجهات النظر
حول عدد من القضايا االعالمية ذات االهتمام
املشترك وسبل دعم التعاون في املجال االعالمي
بني دولة الكويت وجمهورية تشاد.
وش��دد الشيخ مبارك الدعيج على أهمية
دور اإلع�لام في حتقيق التقارب بني الشعوب
وتوطيد العالقات ب�ين ال���دول وس��ط العالم
االفتراضي املفتوح الذي حتقق بفضل التقدم
التقني املتسارع.
وأكد حرص (كونا) على بذل اجلهود نحو
تعزيز ال��ت��ع��اون ب�ين امل��ؤس��س��ات االعالمية
ف��ي مختلف ال���دول اسهاما ف��ي حتقيق االم��ن
واالس��ت��ق��رار ف��ي العالم ودع��م التواصل بني
شعوبه .من جانبه اثنى السفير اغبش على

ال���دور ال��ذي تقوم ب��ه (ك��ون��ا) عبر خدماتها
االخبارية املختلفة في نقل اخلبر مباشرة الى
اجلمهور بكل حيادية وموضوعية والتفاعل مع
ما يجري في محيطها اقليميا وعربيا ودوليا.
وح��ض��ر اللقاء ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع
االداري��ة واملالية واالت��ص��االت بوكالة االنباء
الكويتية (كونا) عبداحلميد ملك ونائب املدير
العام لقطاع التحرير ورئيس التحرير سعد
العلي.
من جانب آخر استقبل الشيخ مبارك الدعيج
الرحالة الكويتي عبداحملسن البغلي الذي انهى
اخيرا مرحلة من مراحل جولة استكشافية
قادته الى روسيا االحتادية على ظهر دراجته
النارية.
وجرى خالل اللقاء استعراض ابرز احملطات
التي شهدها الرحالة البغلي خ�لال جولته
االخيرة وحجم التشجيع والترحيب الشعبي
وال��رس��م��ي اللذين حظي بهما خ�لال اجلولة

 ..ويستقبل الرحالة الكويتي عبداحملسن البغلي

اضافة الى الصعوبات التي اعترضته السيما
مواجهة العوامل الطبيعية وال��ب��رد القارس
وتراكم الثلوج في سيبيريا.
وثمن الشيخ مبارك ما يقوم به الرحالة
البغلي من دور في حمل رسالة تعريفية مشرفة
لبلده الكويت واملساهمة في حتقيق التقارب بني
شعوب املناطق التي شملتها اجلولة بالتواصل
مع ثقافاتها.
وش��دد على اهمية دور الشباب وتعزيزه
وض���رورة تشجيعهم حلمل ال��رس��ال��ة واداء
واجبهم الوطني تنفيذا للتوجيهات السامية
لصاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد
بدعم الشباب وتأهيلهم حلمل مسؤولية كويت
املستقبل.
من جانبه أثنى الرحالة البغلي على دور
(كونا) االعالمي في اب��راز رسالته االنسانية
والثقافية ف��ي نقل ص��ورة مشرفة للمواطن
الكويتي والتعريف ببلده الكويت مشيرا ايضا

الى اهتمام االعالمي لوسائل االعالم في املناطق
التي زارها.
وح��ض��ر اللقاء ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع
االداري��ة واملالية واالتصاالت عبداحلميد ملك
ونائب املدير العام لقطاع التحرير ورئيس
التحرير سعد العلي.
وك��ان الرحالة البغلي انهى اخيرا املرحلة
االول���ى م��ن جولته ال��ت��ي استغرقت حوالي
شهرين والتي بدأها من الكويت مطلع سبتمبر
املاضي عبورا ب��دول اخلليج العربي ثم الى
ايران بحرا ومنها الى أرمينيا ثم الى جورجيا
فكازاخستان وصوال الى روسيا.
ويعتزم الرحالة البغلي ال��ب��دء باملرحلة
الثانية من رحلته االستكشافية بحلول ابريل
املقبل بالوصول ال��ى ابعد نقطة في الشرق
االقصى الروسي لرفع علم الكويت في اقصى
الشرق كما فعل قبل اع��وام عندما رفعه في
اقصى الغرب.

أملانيا اإلحت��ادي��ة الصديقة األسبق
راجيا سموه له الرحمة ولذويه جميل
الصبر وحسن العزاء.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن���واف األح��م��د ببرقية ت��ع��زي��ة إل��ى
فخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس
جمهورية أملانيا اإلحتادية الصديقة

 ،ض��م��ن��ه��ا س��م��وه خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه
وصادق مواساته بوفاة فخامة رومان
ه��رت��س��وغ رئ��ي��س جمهورية أملانيا
اإلحتادية الصديقة األسبق.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية تعزية
مماثلة.

مؤمتر «اإلعالميات العرب» يوصي
بالتركيز على إثبات وجود املرأة
بالساحة اإلعالمية

أوصى املؤمتر األول الحتاد االعالميات العرب الذي اختتم اعماله في الكويت أول
أمس حتت شعار (االعالم والعنف) بضرورة التركيز على اثبات وجود املرأة وتفعيل
دورها بالساحة االعالمية وتبادل اخلبرات بني اعالميات الدول العربية.
وقالت نائب رئيس احتاد اعالميات العرب رئيس فرع دولة الكويت رابعة اجلمعة
في تصريح صحافي أمس الثالثاء ان املؤمتر خرج بعدة توصيات منها أهمية فتح
قنوات ربط حول مجمل اداء وقدرات املنظومات االعالمية العربية.
وأضافت اجلمعة ان فتح تلك القنوات يتضمن وجود استراتيجية متكاملة للتعامل
مع تطورات االوضاع محليا ودوليا والتركيز على مضمون الرسائل االعالمية في نبذ
العنف لدى النشء عبر االعمال والبرامج التلفزيونية والسينمائية وما تنقله وسائل
التواصل االجتماعي.
وأوضحت أن املؤمتر دعا الى ضرورة أن ميارس االعالم دوره االيجابي السيما
بعد ان ساهمت بعض وسائله في نشر ثقافة العنف بشكل كبير.
وأشارت الى أن املؤمتر شدد على أهمية نشر بنود ميثاق الشرف االعالمي املعتمد
من قبل احتاد اعالميات العرب الذي يحتوي على اخالقيات العمل االعالمي الذي
يساهم في بناء املجتمعات وحتسني صورة املجتمع العربي ورفع شأن املرأة العربية.
وذكرت ان التوصيات حثت على التركيز على الرسائل اإلعالمية والبرامج التي
تبث للنشئ والشباب العربي في مواجهة العنف والتطرف في املجتمعات العربية.
ولفتت اجلمعة ال��ى أن التوصيات حثت أيضا على ض���رورة اع���داد البحوث
والدراسات االعالمية التي تساهم في وضع منظومات اعالمية عربية ذات توجهات
واستراتيجيات تساهم في خدمة بناء مجتمعات عربية حضارية.
يذكر ان مؤمتر احتاد االعالميات العرب استضافته دولة الكويت يومي الثامن
والتاسع من يناير اجلاري برعاية سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس
مجلس ال��وزراء وحضور ممثل سموه وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلمان صباح سالم احلمود الصباح بحفل االفتتاح.
وشارك في املؤمتر نخبة من االعالميات العربيات وفودا ممثلة عن فروع االحتاد
الذي يضم  17دولة عربية ومتت خالله مناقشة عدد من القضايا منها متكني املرأة
االعالمية ومساهمتها في نبذ العنف في املجتمع العربي وعالقة االع�لام بالعنف
ومدى تاثيره على سلوكيات االطفال والشباب في املجتمعات العربية.

«الكهرباء واملاء» :إيصال املياه
العذبة إلى  738قسيمة
في منطقة صباح األحمد
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء الكويتية أمس الثالثاء جهوزيتها إليصال خدمة
املياه العذبة الى  738قسيمة جديدة في منطقة (صباح األحمد) السكنية لقطاعي
(ب  )1و(ب .)5
وقال الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة املياه بالوزارة املهندس خليفة
الفريج في بيان صحافي إن إيصال اخلدمة للقطاعني جاء بعد انتهاء الوزارة من
اإلشراف على غسل وتعقيم الشبكة اخلاصة بهما بالتنسيق مع املؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
وأكد الفريج حرص الوزارة على إيصال خدمة املياه للمستهلكني في املناطق
السكنية اجلديدة وتسهيل اإلج��راءات وتطويرها مبا يعود بالنفع على عموم
املستهلكني.
ودع��ا الراغبني في إيصال اخلدمة للقطاعني املذكورين الى مراجعة مكتب
طلبات اإليصال مبنطقة الشويخ السكنية  -قسم إيصال املياه أو مكتب شؤون
املستهلكني مبنطقة الفحيحيل الستكمال اإلجراءات.
وأشار الى ضرورة احضار وثيقة امللكية وصورة البطاقة املدنية وكتاب براءة
الذمة من وزارة الكهرباء واملاء التي ميكن احلصول عليها من أي مكتب لشؤون
املستهلكني.

