
وقع رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام لوكالة األنباء 
الكويتية )ك��ون��ا( ورئ��ي��س 
احتاد وكاالت األنباء العربية 
)فانا( الشيخ مبارك الدعيج 
وامل��دي��ر العام لوكالة تونس 
إفريقيا لألنباء )وات( رشيد 
خشانة أمس الثالثاء اتفاقية 

تعاون بني الوكالتني.
وتتضمن اتفاقية التعاون 
ال��ت��ي وق��ع��ت خ����الل جلسة 
مباحثات بني اجلانبني تبادل 
االخ��ب��ار وال��ص��ور واخل��ب��رات 
والتجارب والدورات التدريبية 
بني )كونا( و)وات( اضافة الى 
ت��ب��ادل ال��زي��ارات والتنسيق 
بينهما ف��ي احمل��اف��ل الدولية 

واملجاالت االعالمية.
وأع�����رب ال��ش��ي��خ م��ب��ارك 
ال��دع��ي��ج ع��ن اع���ت���زازه بهذه 
االتفاقية ال��ت��ي جتسد رغبة 
اجل��ان��ب��ني ف��ي دع��م التعاون 
االع���الم���ي واالس���ت���ف���ادة من 
التجارب الناجحة واملتميزة 
وت��ط��وي��ر العمل ف��ي وك��االت 
االنباء مشيرا إلى أن االتفاقية 
ت��دش��ن م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 

التعاون بني الوكالتني.
وأض���اف أن احمل��ادث��ات مع 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة تونس 
افريقيا لألنباء تطرقت لسبل 
تطوير العالقات بني الوكالتني 
وتعزيز التعاون واالستفادة 

م��ن خ��ب��رات اجل��ان��ب��ني فضال 
عن بحث ال��دور الذي تقوم به 
وك��االت األنباء وسبل تطوير 
اخل���دم���ات االع��الم��ي��ة ال��ت��ي 
تقدمها ومستقبل ال��وك��االت 
في ضوء تعدد وتنوع وسائل 
االع����الم واس��ت��ث��م��ار التطور 
التكنولوجي وامل��ش��اري��ع في 

دعم العمل االعالمي.
وأك���د ح��رص )ك��ون��ا( على 
التعاون مع مختلف املؤسسات 
االع��الم��ي��ة خ��اص��ة وك���االت 

االن���ب���اء لتحقيق املصلحة 
املشتركة خاصة فيما يتعلق 
ب��ت��ب��ادل االخ��ب��ار والتقارير 

والدورات التدريبية.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال خشانة 
»قطعنا اليوم خطوة جدية في 
العالقات العريقة بني تونس 
والكويت عموما وبني وكالتي 
أنباء البلدين خصوصا بتعاون 
وط��ي��د ب��ني اجل��ان��ب��ني نسعى 
من خالله ال��ى االستفادة من 
خبرات وكالة األنباء الكويتية 

املعروفة بسمعتها ونوعية 
أخبارها وحرفيتها«.

وأوض���ح أن االتفاقية التي 
مت ت��وق��ي��ع��ه��ا ال���ي���وم ستتيح 
االس��ت��ف��ادة م��ن م��رك��ز )ك��ون��ا( 
للتدريب وت��ب��ادل األخ��ب��ار بني 
الوكالتني مضيفا »وه��ذا يجعل 
هاتني الوكالتان فاعلتني في 
احت��اد وك��االت األنباء العربية 
وكذلك في احتاد وكاالت األنباء 
العاملي من خالل تعزيز التنسيق 

والتشاور بينهما«.

واعتبر أن اتفاقية التعاون 
بني الوكالتني خطوة جديدة في 
مسار التعاون العريق بينهما 
وال��ذي انطلق منذ عقود معربا 
عن األمل في التوصل إلى برامج 
مشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية 
التعاون.وحضر املباحثات كل 
من سفير الكويت ل��دى تونس 
ع��ل��ي ال��ظ��ف��ي��ري وم��دي��ر ادارة 
التسويق وال��ع��الق��ات العامة 

ب�)كونا( عصام الرويح.
م��ن جهة أخ��رى عقد رئيس 

مجلس اإلدارة وامل��دي��ر العام 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ورئيس احت��اد وك��االت األنباء 
العربية )فانا( الشيخ مبارك 
الدعيج أم��س جلسة مباحثات 
مع الوزير التونسي لدى رئيس 
احلكومة املكلف بالعالقة مع 
الهيئات الدستورية واملجتمع 
املدني وحقوق االنسان محمد 

محفوظ.
ووصف الشيخ مبارك الدعيج 
جلسة املباحثات بأنها كانت 

ث��ري��ة موضحا أن��ه مت خاللها 
اس��ت��ع��راض جتربتي الكويت 
وت��ون��س ف��ي امل��ج��ال االع��الم��ي 
عموما وع��م��ل وك���االت األن��ب��اء 
خ��ص��وص��ا ح��ي��ث مت االت��ف��اق 
ع��ل��ى ض�����رورة دع���م وك���االت 
األن���ب���اء ح��ت��ى ت����ؤدي دوره���ا 
ع��ل��ى أح��س��ن وج����ه. وأض���اف 
أن ال��وزي��ر التونسي أطلعه 
على جتربة بالده الدستورية 
وق��دم ل��ه شرحا ع��ن الهيئات 
الدستورية املستقلة وآليات 

عملها مشيرا إلى أنه مت االتفاق 
على مواصلة امل��ش��اورات بني 
اجلانبني لتطوير العالقات 
اإلعالمية بينهما واالستفادة 
من خبرات وجتارب اجلانبني 
في هذا املجال.وأعرب الشيخ 
م��ب��ارك ال��دع��ي��ج باملناسبة 
عن ارتياحه لعمق العالقات 
األخوية الوطيدة التي جتمع 
ب��ني الكويت وت��ون��س مشددا 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل 
اخل���ب���رات وال���ت���ج���ارب بني 
اجل��ان��ب��ني للنهوض ب���أدوار 
القطاع اإلعالمي بالبلدين.ومن 
جهته أك��د ال��وزي��ر التونسي 
محفوظ خ��الل اللقاء أهمية 
الدور الرئيسي الذي يضطلع 
به قطاع اإلع��الم في ترسيخ 
مبادئ احلرية والدميقراطية 
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 
م��ش��ي��را ال���ى أب���رز خصائص 
املقاربة التونسية في املجاالت 
امل��ت��ص��ل��ة ب��دع��م استقاللية 
الهيئات الدستورية ومراجعة 
ال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة ل��إع��الم 

وحلرية الصحافة والنشر.
وجرى اللقاء بحضور سفير 
الكويت بتونس علي الظفيري 
وامل��دي��ر ال��ع��ام لوكالة تونس 
إفريقيا لألنباء )وات( رشيد 
خشانة ومدير ادارة التسويق 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب���)ك��ون��ا( 

عصام الرويح. 
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الدعيج يعقد جلسة مباحثات مع وزير تونسي

»كونا« توقع إتفاقية تعاون مع وكالة تونس إفريقيا لألنباء

الشيخ مبارك الدعيج يوقع االتفاقية مع رشيد خشانة

بلدية األحمدي جددت 
549 رخصة وأصدرت 

في مارس املاضي
 ك��ش��ف��ت إدارة 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
ببلدية الكويت عن 
اإلحصائية الشهرية 
الدارة ت��راخ��ي��ص 
خ���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة 
بفرع بلدية محافظة 
االح�����م�����دي ل��ش��ه��ر 
م��ارس املاضي حيث 
مت اص����دار وجت��دي��د 

549 رخصة .
وف��ي ه��ذا السياق 
ص���رح م��دي��ر إدارة 
ت��راخ��ي��ص خ��دم��ات 
ال����ب����ل����دي����ة خ���ال���د 

الرفادة ان اإلحصائية ج��اءت بعدد 
17 تراخيص صحية , 94 جتديد 
تراخيص صحية ,  12  اص��دار بدل 
فاقد للتراخيص الصحية , مشيرا الى 
اجمالي عدد رخص اإلعالنات التي 
رخصتها اإلدارة وال���ذي بلغ 426  

رخصة تنوعت 
م��ا ب��ني إعالنات 
ل���ل���م���رك���ب���ات 

وللمناسبات .
ودع��ت إدارة 
العالقات العامة 
ببلدية الكويت 
أصحاب احملالت 
ال����ت����ج����اري����ة 
وال��راغ��ب��ني في 
اصدار تراخيص 
ص����ح����ي����ة او 
إعالنية التقيد 
ب���اش���ت���راط���ات 
ولوائح البلدية 
, وف���ي ح���ال وج���ود أي استفسار 
او شكوى تتعلق بالعمل البلدي 
ميكنهم التواصل عبر اخلط الساخن 
139 والذي يعمل على مدار الساعة 
او التواصل عبر مواقع التواصل 

.kuwmun@ االجتماعي للبلدية

خالد الرفادة
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الدعيج خالل لقائه مع الوزير التونسي محمد محفوظ

طالل اخلرافي: سنسعى لتقدمي الدعم لتطوير برامج النادي وفعالياته وأنشطته

»عمومية« النادي العلمي تزكي
مجلس اإلدارة اجلديد

زك��ت اجلمعية العمومية 
العادية للنادي العلمي مجلس 
اإلدارة اجلديد لدورته املقبلة 
مل��دة ع��ام��ني مقبلني.جاء ذلك 
خ��الل اجتماع اجلمعية الذي 
عقد مبقر النادي برئاسة طالل 
اخل���راف���ي وح��ض��ور أع��ض��اء 
م��ج��ل��س اإلدارة واع���ض���اء 
اجلمعية العمومية ووف��د من 
وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
برئاسة مديرة إدارة اجلمعيات 

األهلية منيرة الكندري.  
 وأس��ف��ر االج��ت��م��اع األول 
ملجلس اإلدارة اجل��دي��د عن 
تزكية ط��الل اخل��راف��ي رئيسا 
ملجلس اإلدارة والشيخة الزين 
صباح ناصر الصباح نائبة 
ل��ل��رئ��ي��س وال��دك��ت��ور يحيى 
العبدال أمينا عاما واملهندس 
اوس النصف أمينا للصندوق 
وعضوية كل من علي اجلمعة 
وي���وس���ف احل���م���د وف��ي��ص��ل 
البشر وعبدالرحمن الفضالة 

وعبدالله الفرج. 
  وقال رئيس مجلس االدارة 
ط���الل اخل��راف��ي ف��ي تصريح 
ص��ح��ف��ي أم����س ال���ث���الث���اء إن 
مجلس اإلدارة اجلديد سيسعى 
جاهدا لتقدمي كل أوجه الدعم 
لتطوير برامج النادي العلمي 
وفعالياته وأنشطته وتفعيل 
التعاون املشترك مع كل وزارات 
الدولة ومؤسساتها والقطاع 
اخل���اص ومنظمات املجتمع 
املدني لتنمية واستثمار طاقات 
الشباب مبا يعود بالنفع عليهم 
وعلى ال��ك��وي��ت.   م��ن جانبها 
ق��ال��ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة الشيخة الزين الصباح 
إن م��ج��ل��س اإلدارة اجل��دي��د 

سيستكمل مسيرة املجالس 
ال��س��اب��ق��ة خل��دم��ة ال��ش��ب��اب 

الكويتي واصفة النادي العلمي 
ب��أن��ه م��ن��ص��ة عظيمة تتيح 

املساحات التفاعلية واإليجابية 
لالرتقاء مبهارات الشباب.

مجلس إدارة النادي العلمي

جانب من احلضور

خالل ورشة العمل التخصصية األولى     

البلوشي: تضافر اجلهود لتنفيذ أهداف 
مشروع تخطيط إدارة النفايات

أل��ق��ت م���راق���ب ال���دراس���ات 
واملشاريع  بإدارة شؤون البيئة 
املهندسة معصومة البلوشي 
كلمة بلدية الكويت خالل ورشة 
ال��ع��م��ل التخصصية األول���ى 
للجنة اخلطة التنفيذية إلدارة 
التفايات ال���ذي إقامها البنك 
ال��دول��ي خ��الل الفترة م��ن 22 
إلى 23 من شهر أبريل احلالي 
بفندق راديسون بلو بالتنسيق 
م��ع بلدية ال��ك��وي��ت وحضور 

العديد من اجلهات املعنية .
وأوض��ح��ت ال��ب��ل��وش��ي أنها 
ج����اءت ب��ن��اء ع��ل��ى اإلج��ت��م��اع  
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي امل���ن���ع���ق���د ف��ي 
2019/2/12 في بلدية الكويت 
والذي مت اإلتفاق مبوجبه على 
التوصية بتشكيل ع��دة جلان 
تخصصية منها جلنة اخلطة 
النفايات  إلدارة  التنفيذية 
وجلنة نظام معلومات النفايات 

وجلنة املشاركة املجتمعية.
وأك������دت ال��ب��ل��وش��ي على 
ض������رورة ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة للجهات املشاركة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ األه������داف امل��رج��وة 
م��ن م��ش��روع تخطيط إدارة 

النفايات.
ب���دوره ق��ال القائم بأعمال 
ممثل البنك ال��دول��ي الدكتور 
ري����اض ال���ف���رس إن ال��ه��دف 
م��ن ال��ورش��ة  يتمحور حول 
ت��خ��ط��ي��ط إدارة ال��ن��ف��اي��ات  
البلدية وإس��ت��ع��راض أمثلة 
دولية إلهداف متعلقة باخلطة 
لتحديد مجموعة من اخليارات 

واألهداف املستقبلية.
ومن جهته قدم عضو فريق 
البنك الدولي عمر عودة شرح 
مبسط عن الهدف من الورشة 

وآل��ي��ة تنفيذ خطة العمل مع 
اجلهات املعنية.

 وأش�����ارت ال��ب��ل��وش��ي إل��ى 
إن��ه قد مت تقدمي ع��رض مرئي 
للتقارير امل��ق��دم��ة م��ن مكتب 
اإلستشاري ايكوكونسيرف 
املعني بتنفيذ مهام املرحلة 
األول���ى م��ن امل��ش��روع, مشيرة 
إلى أن مشروع تخطيط إدارة 
ال��ن��ف��اي��ات م��ح��ور م��ن محاور 
إستراتيجية البلدية في تطوير 
إخ��ت��ص��اص��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا و 
تطبيقها وفقا لقانون حماية 
البيئة رق��م 42 لسنة 2014 
وما يتوافق مع االستراتيجية 
الوطنية إلدارة النفايات التي 
ت��ق��وم  الهيئة العامة العامة 

م. معصومة البلوشيللبيئة بإعدادها.

جانب من احلضور

الزيد: اإلعالم عامل رئيسي في مساندة القضايا اإلنسانية

السحيباني يشيد بجهود الكويت ومبادرات أمير البالد
أشاد األمني العام للمنظمة العربية للصليب 
األح��م��ر وال��ه��الل األح��م��ر ال��دك��ت��ور صالح 
السحيباني أمس بجهود الكويت االنسانية 
وباملبادرات الكرمية لسمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.
وثمن السحيباني في تصريح ل� )كونا( 
على ه��ام��ش ال����دورة ال44 للمنظمة التي 
اختتمت أم��س جهود جمعية الهالل االحمر 
الكويتي الكبيرة لدعم بناء القدرات والتنسيق 
والشراكات مع املنظمات الدولية واألممية 
باملجال اإلنساني السيما املنظمة العربية.
وقال ان الهالل االحمر الكويتي يقوم باغاثة 
املنكوبني وم��د يد العون لهم في شتى دول 
العالم وساهم بأعماله اخليرية املتنوعة في 
ابراز الوجه االنساني للكويت حكومة وشعبا.

واض���اف “أمامنا ال��ي��وم حت��دي��ات كبيرة 
تفرض علينا أن نكون أكثر سرعة ليس فقط 
ملواجهة الكوارث ولكن للحد من وقوعها وذلك 
باتخاذ اإلج��راءات التي حتقق ذلك بالسعي 

للحد منها والتقليل من آثارها”.
واك��د اهمية تضامن اجلمعيات العربية 
في مجال العمل االنساني واالغ��اث��ي مبينا 

ان االجتماع يعقد في وق��ت تشهد فيه دول 
عدة باملنطقة احداثا تتطلب تعزيز التعاون 
وتنسيق اجلهود لتقدمي املساعدات الضرورية 

وتلبية املتطلبات األساسية.
ودعا اجلمعيات الوطنية للهالل والصليب 
األحمر إلى التكاتف والتنسيق من أجل تقدمي 
عمل إنساني إغ��اث��ي ناجع لفائدة املنكوبني 
واحملتاجني للغوث اإلنساني.يذكر ان الدورة 
ال44 للمنظمة واملقامة في الكويت على مدى 
ي��وم��ني تبحث األوض����اع اإلنسانية ف��ي عدد 
من ال��دول املتأثرة باألزمات اإلنسانية ودور 
اجلمعيات املعنية بتقدمي ال��دع��م للنازحني 

والالجئني وبخاصة في الدول العربية.
من جانبه أكد مدير العالقات العامة واالعالم 
في جمعية الهالل االحمر الكويتي خالد الزيد 
أن اإلع��الم  أصبح عامال رئيسيا فى مساندة 
القضايا االنسانية وحشد الدعم لقضايا العمل 

اإلنسانى ال سيما ملساعدة الالجئني.
ودع���ا ال��زي��د على ه��ام��ش ورش���ة االع��الم 
االنساني بعنوان )اإلع���الم اثناء األزم��ات( 
التي تعقد على هامش الدورة ال44 للمنظمة 
العربية للهالل االحمر والصليب االحمر حتت 

شعار )مبادئنا جتمعنا( الى انشاء شراكات 
مستقبلية ب��ني العمل اإلنساني واخلطاب 
اإلعالمي في سبيل خدمة القضايا اإلنسانية 

واملجتمعية والتنموية املختلفة.
وق���ال ان ال��ورش��ة سلطت ال��ض��وء على 
االنتشار الكبير الذى تشهده وسائل التواصل 
االجتماعى وامل��ردود اإليجابي لهذا االنتشار 
وح��ش��د ال��ط��اق��ات اإليجابية للمجتمع عبر 
املؤثرين لقدرتهم على التواصل مع أع��داد 
كبيرة من الناس والتوعية حول أهمية توظيف 
ه��ذه امل��ه��ارات وال��ط��اق��ات الشابة ف��ى العمل 
اإلعالمى واالستفادة منها إلغاثة الالجئني 
واحملتاجني وحتقيق املنفعة اإليجابية وخدمة 

العمل اإلنساني.
واضاف ان املشاركني في الورشة طرحوا 
جتارب متميزة في دعم العمل اإلنساني خالل 
مسيرتهم واقترحوا على املؤسسات اإلنسانية 
تطوير منصاتهم اإلعالمية وضرورة التواجد 
القوي عبر قنوات اإلع��الم الرقمي ومواقع 
ال��ت��واص��ل االجتماعي ال��ت��ي ب��ات��ت الوجهة 

الرئيسية للجمهور.
وذك��ر ان الورشة تهدف ال��ى بناء ق��درات 

اجلمعيات الوطنية العربية ف��ي اخلليج 
ونقل التجارب الناجحة وت��ب��ادل اخلبرات 
كأحد مهام املنظمة ورسالتها نحو اجلمعيات 
الوطنية العربية وخاصة في ظل تزايد املآسي 
اإلنسانية وسعيها ال���دؤوب نحو التوعية 
بالعمل اإلن��س��ان��ي واالرت��ق��اء بلغة خطاب 
اإلع��الم اإلنساني في ظل تلك األزم��ات التي 

تعاني منها بعض الدول في العالم العربي.
واش���ار ال��زي��د ال��ى ان ال��ورش��ة تضمنت 
ايضا نشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني 
وق��ان��ون حماية الصحفيني أثناء النزاعات 
املسلحة واحترام الشارة باإلضافة إلى اإلعالم 
اإلنساني أثناء ال��ك��وارث وح��االت الطوارئ 
وص��ي��اغ��ة البيانات الصحفية وال��ن��داءات 

اإلنسانية.
وأف��اد ان الورشة شهدت مائدة مستديرة 
جتمع اإلعالميني واملتحدثني ملناقشة واقع 
اإلع���الم اإلنساني ف��ي العالم العربي جتاه 
األزم����ات ال��راه��ن��ة واس��ت��ع��راض املعوقات 
التي تواجه اجلهات اإلعالمية في الوصول 
للمعلومة الصحيحة والتحديات التي حتول 

دون وصول اإلعالم للمآسي.


