
أك��د نائب وزي��ر اخلارجية خالد 
اجلارالله أن زي��ارة وزير اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو إلى الكويت 
أخيرا شكلت فرصة لبحث موضوعات 
عديدة ومنها احللف االستراتيجي 
األمريكي العربي اخل��اص بالشرق 

األوسط )ميسا(.
وق����ال اجل���ارال���ل���ه ف���ي تصريح 
للصحفيني أول أم��س على هامش 
مشاركته في حفل سفارة اليونان 
بعيدها الوطني إن هناك تقدما في 
حلف )ميسا( من خالل أفكار عديدة 
وجديدة طرحت على الفكرة األساسية 

للمضي في احللف.
وأض��اف أن تلك األفكار تضاعفت 
في الوقت احلالي »إذ تبلورت العديد 
من اآلراء املتعلقة بهذا احللف احليوي 
واملهم وهناك أفكار جديدة طرحت 
من الواليات املتحدة ومن األشقاء في 
اململكة العربية السعودية« الفتا إلى 
أن هناك اجتماعا قريبا لكل األطراف 
املعنية في ه��ذا احللف لدراسة تلك 
املقترحات وبلورة الفكرة النهائية 

حتى يتمكن من االنطالق.
وذك���ر أن األف��ك��ار اجل��دي��دة التي 
بحثت تتعلق باجلوانب االقتصادية 
والدفاعية واالستثمارية وإنشاء 
منطقة جتارة حرة والتعاون األمني 
واألمن السيبرالي والعديد من األمور 
التي حتتاج إلى دراسة كي تسير في 

االجتاه الصحيح نحو هذا احللف.
ومب��ن��اس��ب��ة اح��ت��ف��ال ال��س��ف��ارة 

ال��ي��ون��ان��ي��ة ب��ع��ي��ده��ا ال��وط��ن��ي أك��د 
نائب وزي��ر اخلارجية عمق ومتانة 
ال��ع��الق��ات التاريخية ب��ني الكويت 
وال��ي��ون��ان م��ش��ي��را إل���ى ال���زي���ارات 
املتبادلة بني مسؤولي البلدين في 

العديد من القطاعات.
ول��ف��ت اجل��ارال��ل��ه إل���ى ال��زي��ارة 

األخ��ي��رة التي ق��ام بها وزي��ر املالية 
الدكتور نايف احلجرف على رأس 
وفد اقتصادي لالستشراف واالطالع 
على الفرص االستثمارية العديدة 
املوجودة في اليونان، مبينا أن تلك 
الزيارة شهدت توقيع بعض االتفاقات 
الثنائية.وأشار إلى أن اليونان تؤدي 

دورا مهما على املستوى السياسي 
في العديد من القضايا ذات االهتمام 
املشترك في املنطقة. كما أعرب نائب 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه 
عن أسفه العتراف رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية دون��ال��د ترامب 
بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات 

اجل��والن السورية، مشيرا إل��ى أنها 
خطوة مؤسفة »إذ كنا نتوقع ونتمنى 
أن ت��ك��ون ه��ن��اك خ��ط��وات تسهم في 

احتواء االحتقان باملنطقة«.
وقال اجلارالله: إن هذا االعتراف 
سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور 

عملية السالم املتعثرة أصالً.

وأك��د أن الكويت تنظر ملرتفعات 
اجل��والن أنها أراض سورية، مشددا 
على أن تلك اخل��ط��وة تأتي جت��اوزا 
للقانون ال��دول��ي وق����رارات مجلس 
األم��ن وخصوصا ال��ق��رار رق��م 497 
والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم 

مرتفعات اجلوالن.

وأش����ار إل���ى أن ه���ذا االع��ت��راف 
سيحدث إخالال بدور الواليات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة ك���راع ووس��ي��ط لعملية 
السالم داعيا األصدقاء في الواليات 
املتحدة إلى العودة عن هذه اخلطوة 
التي ستثير تداعيات وردود فعل 

سلبية كبيرة.
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أبدى أسفه العتراف الرئيس األمريكي بالسيادة اإلسرائيلية على اجلوالن

اجلار الله: زيارة بومبيو إلى الكويت شكلت فرصة لبحث حلف »ميسا«

خالد اجلار الله خالل مشاركته في حفل سفارة اليونان بعيدها الوطني

الدعيج بحث مع رئيس وكالة الصحافة 
الفرنسية تعزيز التعاون اإلعالمي

استقبل رئيس مجلس اإلدارة 
وامل��دي��ر ال��ع��ام لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج في مكتبه رئيس وكالة 
الصحافة الفرنسية )ا ف ب( 
فابريس فريس والوفد املرافق 

له.
وبحث الشيخ مبارك الدعيج 
خ��الل لقائه م��ع ف��ري��س أمس 
الثالثاء سبل تعزيز التعاون 
اإلع����الم����ي واإلخ����ب����اري بني 
الوكالتني مشيدا بالعالقات 

الوطيدة التي تربط اجلانبني.
وأك��د الشيخ مبارك الدعيج 
أهمية تبادل اخل��ب��رات الفنية 
والتقنية مع الوكالة الفرنسية 
مل��ا لها م��ن خ��ب��رات عريقة في 
امل��ج��ال اإلع��الم��ي بشكل يعود 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )ك��ون��ا( والعاملني 

فيها.
وأش�������اد ال���ش���ي���خ م���ب���ارك 
بالشراكة اإلع��الم��ي��ة القدمية 
والوثيقة التي تربط )كونا( 
بوكالة )أ ف ب( مؤكدا حرص 
)كونا( الدائم على االستفادة من 
خبرة الوكالة الفرنسية العريقة 

إخباريا وتقنيا وفنيا.
من جانبه أشاد رئيس وكالة 
ال��ص��ح��اف��ة الفرنسية فريس 
بانطالق بث النشرة الفرنسية 
في )ك��ون��ا( منذ أكثر من عام، 
معتبرا أن هذا التطور يصب في 
صالح الكويت إليصال صوتها 

إلى الفرانكفونيني في العالم.
وق��ام الوفد الفرنسي الزائر 
بجولة في قطاع التحرير بوكالة 
)كونا( اطلع خاللها على آلية 
العمل وأقسام التحرير وطريقة 

التعامل مع املواد اإلخبارية.
وأقام الشيخ مبارك الدعيج 

مأدبة غ��داء على ش��رف رئيس 
وك��ال��ة ال��ص��ح��اف��ة الفرنسية 

والوفد املرافق.
وحضر اللقاء نائب املدير 

العام لقطاع التحرير ورئيس 
التحرير سعد العلي ومدير إدارة 
التسويق وال��ع��الق��ات العامة 
ع��ص��ام ال��روي��ح وم��دي��ر إدارة 

مكتب رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
وامل��دي��ر ال��ع��ام نايف العتيبي 
ومدير إدارة االتصاالت وتقنية 

املعلومات عادل السماك.

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل فابريس فريس
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اجلار الله يشارك في قطع كيكة

أك���د م��دي��ر إدارة ال��ك��وارث 
وال��ط��وارئ ف��ي جمعية الهالل 
األحمر الكويتي يوسف املعراج 
أن رؤي���ة اجلمعية ت��ه��دف إلى 
بناء مجتمع كويتي تسود فيه 
ثقافة التأهب واالستعداد الدائم 
ملواجهة الطوارئ وزيادة الوعي.
وأش�����ار امل���ع���راج ف���ي ب��ي��ان 
صحفي أمس الثالثاء مبناسبة 
افتتاح ورشة إدارة املعلومات في 
احل��االت الطارئة بالتعاون مع 
االحتاد الدولي للصليب والهالل 
االح��م��ر ال��ى أهمية االستعداد 
ل���ل���ك���وارث وض�������رورة حشد 
الطاقات لبناء أس��رة ومجتمع 
تصبح فيه ثقافة التأهب سلوكا 

وليس مجرد معلومة.
وق����ال: إن اجلمعية تولي 
اهمية كبرى في مجال التعامل 
مع الكوارث الطبيعية والتعاون 
ال��دول��ي ملواجهتها واحل���د من 
آث��اره��ا داع��ي��ا ال���ى اس��ت��خ��دام 
التقنيات احلديثة وبشمولية 
أكبر على مستوى العالم لتعزيز 
ال��ق��درات في احل��د من الكوارث 

وم��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر م��ن أج��ل 
ضمان عالم أكثر أمنا ألجيال 

املستقبل.
وأوضح أن الكارثة الطبيعية 
حدث مفاجئ لذا يجب على جميع 
اجلمعيات الوطنية بذل كل جهد 

ممكن استعدادا ملواجهة الكوارث 
احمل��ت��م��ل��ة بتحليل األوض����اع 
اآلنية وامل���وارد املتاحة واع��داد 
مخطط التأهب للكوارث للتقليل 
م���ن امل��خ��اط��ر وزي�����اده ك��ف��اءة 

االستجابة.

وأش����ار إل���ى أه��م��ي��ة آل��ي��ات 
التعاون والتنسيق فيما يخص 
أع��م��ال االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��وارئ 
وتنفيذ ال��ب��رام��ج وامل��ش��اري��ع 
اإلنسانية املشتركة لتغطية 
احتياجات املجتمعات املتضررة 

م����ن ال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وتداعياتها ف��ي ك��ل القطاعات 

اإلنسانية.
وأضاف املعراج أن اجلمعية 
تسعى من خالل إدارة الكوارث 
والطوارئ في اجلمعية لتنظيم 

التعاون مع الشركاء لضمان 
استمرارية العمل والقدرة على 
احلفاظ على نوعية اخلدمات 
والتدريبات املقدمة واحلفاظ 
ع��ل��ى رب���ط ال��ط��اق��ات احمللية 

بالطاقات الدولية.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي 
م���ن ال���ورش���ة رف����ع م��س��ت��وى 
اجلهوزية والتأهب للعاملني 
ف��ي اجلمعية وال��ت��ع��رف على 
منصة البيانات اجلديدة وكيفيه 
استخراج وادخ���ال املعلومات 

وإعداد التقارير من خاللها. 
م��ن جانبه أك��د احمل��اض��ر من 
االحتاد الدولي للصليب األحمر 
والهالل األحمر رجا عساف في 
كلمته ف��ي ال��ورش��ة أن الهالل 
األحمر الكويتي اكتسبت خبرة 
طويلة ف��ي م��ج��االت ال��ك��وارث 
والطوارئ بحكم عملها اإلغاثي 
واإلنساني وحتركاتها امليدانية 

املستمرة في الداخل واخلارج.
وق��ال: إن اجلمعية وضعت 
برامج طموحة إلع��داد وتأهيل 
املتطوعني م��ن خ��الل البرامج 
التدريبية النظرية والعملية 
ال��ت��ي صممت بعناية لتلبي 
حاجة املتدربني وصقل مهاراتهم 

في هذه اجلوانب احليوية.
وأش��ار عساف إلى أن الهالل 
األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي استقطبت 
املتطوعني ولديها ك��ادر بشري 
مؤهل وم��درب يعتمد عليه في 
حاالت األزمات والكوارث وأثبت 
ج��دارت��ه م��ن خ��الل امل��ه��ام التي 
أوكلت له على كافة املستويات 

احمللية والدولية.

املعراج: »الهالل األحمر« تسعى إلى بناء مجتمع متأهب لـ »الطوارئ«

جانب من ورشة العمليوسف املعراج

أكد أن إطالقها إضافة للخدمات اإللكترونية 

العسعوسي: بوابة املعلومات املكانية 
األكبر من نوعها خليجيًا

قالت الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
الكويتية أمس الثالثاء إن بوابة املعلومات 
املكانية تعد األول���ى واألك��ب��ر م��ن نوعها 
خليجيا اذ استطاعت حتقيق جناحات 
كبيرة منذ انطالقتها قبل ثالث سنوات عبر 
استثمارها املوارد والطاقات دون اي تكلفة 

على الدولة.   
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده مدير 
عام الهيئة مساعد العسعوسي مبناسبة 
اإلعالن عن جناح البوابة املكانية بتحقيق 

أهدافها ووصولها للمركز األول خليجيا.
وقال العسعوسي إن إطالق البوابة يعد 
إضافة للخدمات اإللكترونية التي تقدمها 
الهيئة للمجتمع وإدراك����ا منها بأهمية 
املعلومات املكانية في التخطيط وبرامج 
دع��م ال��ق��رار فضال عن أهميتها للشركات 

واملبادرات واملشاريع الشبابية الناشئة.  
 وأش����ار العسعوسي إل���ى أن إط��الق 
ال��ب��واب��ة ي��ات��ي اي��ض��ا متماشيا م��ع خطة 
التنمية الوطنية املنبثقه عن تصور صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
لرؤية )كويت 2035( والتي تهدف الى 
حتسني فعالية اخلدمات احلكومية ودعم 

بيئة االعمال.   
وذك��ر أن البوابة تستخدم حاليا في 
تبادل خدمات نظم املعلومات اجلغرافية 
التي تقدمها الهيئة مع الكثير من اجلهات 
احلكومية والتعليمية والقطاع اخلاص 
إض��اف��ة ل��أف��راد م��ن أص��ح��اب امل��ب��ادرات 

الشبابية الكويتية.
وب���ني العسعوسي أن ع���دد اجل��ه��ات 
املستفيدة م��ن خ��دم��ات ب��واب��ة املعلومات 
املكانية ق��د جت���اوز أك��ث��ر م��ن 120 جهة 
مختلفة مشيرا إلى استفادة نحو 80 جهة 
من القطاع اخل��اص من البوابة وخاصة 
الشركات الكبرى ف��ي قطاع االت��ص��االت 
وخ��دم��ات التوصيل والعقار إضافة إلى 
ش��رك��ات التغذية وال��وج��ب��ات السريعة 

وشركات النقل وشركات البريد اخلاصة. 
  وأوض��ح أن الهيئة من خ��الل البوابة 
توفر خريطة الكويت باللغتني العربية 
واإلجن��ل��ي��زي��ة وخ��دم��ات االس��ت��دالل على 
العناوين التي يتم استخدامها عبر برنامج 
)ك��وي��ت ف��اي��ن��در( إض��اف��ة ال��ى اخل��دم��ات 
املتعلقة بالبيانات اإلحصائية والسكانية.   

وأف��اد العسعوسي أنه ميكن احلصول 
على هذه اخلدمات عبر إج��راءات بسيطة 

وسريعة وذل��ك من خالل مراجعة الهيئة 
للتوقيع على اتفاقية االستخدام والتي 

حتدد نوعية اخلدمات وآلية استخدامها.
ول��ف��ت إل���ى ق��ي��ام ال��ه��ي��ئ��ة بالتوقيع 
على م��ذك��رات تفاهم مع ع��دد من اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص للتعاون فيما 
بينها الستخدام هذه اخلدمات املقدمة منها 
وزارة الكهرباء وامل���اء واإلدارة العامة 
لالطفاء وامل��ؤس��س��ة العامة للتأمينات 
االجتماعية ومركز دسمان ألبحاث وعالج 

السكري.
وذك���ر أن ب��واب��ة امل��ع��ل��وم��ات املكانية 
أص��ب��ح��ت م��رج��ع��ا يعتمد عليه م���زودي 
البيانات املفتوحة فيما يتعلق بالكويت 
وذل��ك عبر استخدامها كمرجع لتحديث 
بياناتهم التي يتم توفيرها للمستخدمني 
من خالل املنصات املختلفة مع حفظ حقوق 

الهيئة كمرجع لهذه البيانات. 
  وأض��اف أن مشروع بوابة املعلومات 
املكانية تهدف إلى توفير مال وجهد جميع 
اجل��ه��ات احلكومية عبر إت��اح��ة خريطة 
األساس للكويت وصور األقمار الصناعية 
احلديثة والتي يتم حتديثها بشكل دوري 

كل ثالثة شهور لكافة أجزاء الدولة.

مساعد العسعوسي متحدثاً

جولة في قطاع التحرير بوكالة »كونا«

جانب من املؤمتر الصحفي


