محليات

األربعاء  19محرم  1441هـ 18 /سبتمبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3523

Wednesday 18th september 2019 - 13 th year - Issue No.3523

alwasat.com.kw

3

أكد ضرورة ممارسة أقصى درجات احلذر واليقظة واالستعداد

اخلالد :ثقة القيادة السياسية كبيرة بقدرة قواتنا املسلحة على حفظ األمن
استقبل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية ووزي���ر ال��دف��اع باإلنابة
وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية
السفير خالد اجلارالله قيادات عدد
من قطاعات القوات املسلحة الكويتية
برئاسة رئيس األركان العامة للجيش
الكويتي الفريق الركن محمد اخلضر
ونائب رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف
وذلك صباح أمس الثالثاء في ديوان
عام وزارة اخلارجية.
واستهل الشيخ صباح اخلالد اللقاء
بنقل ثقة القيادة السياسية العليا
مبا يقوم به جيشنا الباسل وكافة
قطاعات القوات املسلحة الكويتية
من جهود متواصلة في سبيل حفظ
أم��ن ال��ب�لاد وك��ل املنشآت احليوية
من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية
كما استعرض األوض��اع والتطورات
الراهنة وتداعياتها اخلطيرة على
املنطقة واإلقليم.
وج���دد اس��ت��ن��ك��ار دول���ة الكويت
وإدان��ت��ه��ا ل�لإع��ت��داء ال���ذي استهدف
املنشآت النفطية في محافظة بقيق
وه��ج��رة خريص باململكة العربية

الشيخ صباح اخلالد أثناء استقباله قيادات عدد من قطاعات القوات املسلحة

السعودية الشقيقة وتضامن دولة
الكويت مع اململكة وال��وق��وف معها
ضد كل ما ميس امنها واستقرارها

وسالمة شعبها.
وأكد في هذا السياق على ضرورة
ممارسة أقصى درجات احلذر واليقظة

اجلار الله بحث مع بعض السفراء األوضاع
على الساحتني اإلقليمية والدولية

خالد اجلار الله خالل استقباله سفير الصومال

التقى نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي خالد
اجلارالله أمس الثالثاء سفير جمهورية الصومال
الفيدرالية لدى الكويت عبدالله اودوا وسفيرة
جمهورية سيراليون ح��اج��ا ط��وم��وس وسفير
جمهورية كوبا فيرنانادو مازا وسفير جمهورية
التشيك مارتن دفوراك كال على حدة.

ومت خ�لال ه��ذه اللقاءات بحث ع��دد من أوجه
ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين الكويت وب��ل��دان اولئك
ال��س��ف��راء اض��اف��ة إل��ى ت��ط��ورات األوض����اع على
الساحتني اإلقليمية والدولية .وحضر اللقاءات
نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير املستشار طالل الشطي.

«كونا» تكرم  4فائزين بأفضل
صورة في مسابقة «كليك»

واالستعداد ملواجهة أية أحداث تؤدي
إل��ى زع��زع��ة األم���ن واالس��ت��ق��رار في
البالد واملنطقة ،مهيبا بقادة ورجال

القوات املسلحة الكويتية ملضاعفة
اجلهد والسهر للدفاع عن البالد من
أي مخاطر محتملة.

وبدوره قام رئيس األركان العامة
للجيش الفريق رك��ن محمد اخلضر
وقادة القطاعات العسكرية احليوية

ف��ي اجليش الكويتي بتقدمي شرح
واف عن األح��داث التي جرت مؤخرا
وت��داع��ي��ات ذل��ك على دول��ة الكويت
واململكة العربية السعودية الشقيقة
وت��ق��دمي رص���د وحت��ل��ي��ل للموقف،
باإلضافة إلى عرض شامل للتعامل
مع مختلف السيناريوهات احملتملة
واستعراض جهود قطاعات اجليش
البرية والبحرية واجلوية.
كما مت أث��ن��اء ال��ل��ق��اء استعراض
أوج��ه التعاون والتنسيق الوثيقني
بني وزارت��ي اخلارجية وال��دف��اع في
رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن البالد
واملنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة
احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د وس��م��و ولي
العهد األم�ين الشيخ ن��واف األحمد.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية السفير
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
ون��ائ��ب م��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية السفير
ص��ال��ح ال��ل��وغ��ان��ي وع���دد م��ن كبار
املسؤولني في وزارة اخلارجية.

عالقة الكويت مع ماليزيا متميزة وراسخة

اجلبري :استديو األخبار اجلديد نقلة نوعية بتقنيات حديثة
أكد وزي��ر اإلع�لام ووزي��ر الدولة
ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب محمد اجل��ب��ري
أول أمس متيز العالقات الكويتية
املاليزية التي تسيرها العديد من
االتفاقيات السياسية والتجارية
واالس��ت��ث��م��اري��ة والثقافية املهمة
واحليوية.
وقال اجلبري في تصريح صحفي
ع��ق��ب م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ح��ف��ل س��ف��ارة
ماليزيا لدى البالد مبناسبة الذكرى
ال��ـ  62لليوم الوطني املاليزي إن
ه��ذه العالقات الثنائية الراسخة
على جميع الصعد واملجاالت وعلى
املستويني الرسمي والشعبي ممتدة
ملا يزيد على نصف قرن.
وأشار إلى االهتمام البالغ من قبل
قيادتي البلدين الصديقني ورعايتهما
لتلك العالقة املميزة واملتطورة.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ن��ق��ل اجل��ب��ري
تهنئة القيادة السياسية الكويتية
إلى ماليزيا حكومة وشعبا مبناسبة
أعيادهم الوطنية معربا عن أطيب
األم��ن��ي��ات ل��ه��م مب��زي��د م��ن التقدم
واالزدهار.
م��ن جهة أخ���رى فقد اك��د وزي��ر
اإلع��ل�ام ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
الشباب محمد اجلبري أن استديو
األخ��ب��ار اجل��دي��د يعد نقلة نوعية
بتقنيات حديثة في أساليب البث
التلفزيوني لقطاع األخبار والبرامج
السياسية وتلفزيون دولة الكويت
بشكل عام.
وق����ال ال���وزي���ر اجل��ب��ري خ�لال
جولته في افتتاح استديو األخبار
اجل��دي��د ف��ي وزارة اإلع��ل�ام أم��س
الثالثاء إن االستديو يعد أحد أكبر
وأح���دث استديوهات األخ��ب��ار في
الشرق األوسط وإجناز رائد يواكب
استراتيجية احل��ك��وم��ة لتطوير

اإلعالم في تعزيز احملتوى من خالل
ال��ب��رام��ج املتخصصة وال��ن��ش��رات
اإلخبارية.
وأضاف أنه مت تصميم االستديو
وفق أعلى املعايير الفنية والتقنية
في تكنولوجيا اإلعالم احلديث والتي
تعزز م��ن ج��ودة األداء واحملتوى
اإلع�لام��ي االح��ت��راف��ي .موضحا أن
مساحته تبلغ اكثر من  750مترا
مربعا ومت تنفيذه على مرحلتني
شملت األولى بناء شبكة حديثة من
األنظمة واملعدات والثانية تضمنت
ت��ط��وي��ر االس���ت���دي���و ب��ال��ش��اش��ات
والديكورات احلديثة.
وأعرب الوزير اجلبري عن شكره
لوكيلة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي
وق��ي��ادات ال����وزارة إلجن��ازه��م هذا
العمل وكافة الطاقم والكادر الوطني
لتنفيذهم للمشروع.
من جانبه أكد وكيل وزارة اإلعالم
املساعد لقطاع األخ��ب��ار والبرامج
السياسية باإلنابة ع��ادل العازمي
أن استديو األخ��ب��ار اجلديد يعتبر
تقنية حديثة مبتكرة في عمل األخبار
والبرامج السياسية املتخصصة.
وذك��ر العازمي أن��ه متت مراعاة
تصميم هذا االستديو بحيث يتمكن
ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين داخ����ل األخ��ب��ار
والبرامج السياسية من التنقل بني
األقسام التحريرية املختلفة بسرعة
وس��ه��ول��ة اخ��ت��ص��ارا ل��وق��ت وجهد
العاملني.
وأع���رب ع��ن متنياته أن يكون
اف��ت��ت��اح اس��ت��دي��و األخ��ب��ار بحلته
اجل��دي��دة إض��اف��ة متميزة ف��ي شكل
اإلعالم الكويتي املتخصص في قطاع
األخبار والبرامج السياسية وتعزيز
مكانة تلفزيون دول��ة الكويت بني
القنوات العربية.

الوزير محمد اجلبري أثناء جولته في استديو االخبار اجلديد

وزير اإلعالم يشارك السفير املاليزي وأعضاء البعثة الدبلوماسية املاليزية احتفالهم

«األبحاث العلمية» وقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية

عمر :تعاون مع «الطاقة الذرية» لتطوير التكنولوجيا النووية

رئيس حترير «كونا» مع الفائزين في املسابقة

كرمت وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) أمس
الثالثاء أربعة فائزين بجائزة أفضل صورة في
مسابقة (كليك) عن أشهر أبريل ومايو ويونيو
ويوليو التي خصصتها الوكالة في زاوية (صورة
اليوم) على موقعها اإللكتروني للمصورين الهواة
واحملترفني من داخل الكويت.
وأشاد نائب املدير العام للوكالة لقطاع التحرير
ورئيس التحرير سعد العلي خالل تسليم اجلائزة
للفائزين وهم مصطفى البدر الفائز عن شهر أبريل
ويوسف البطاشي عن مايو ومحمد الهدهود عن
يونيو وحسان محمود عن يوليو مبا حفلت به
الصور الفائزة من قيم ومعان تعكس مختلف
اجلوانب اإلبداعية واجلمالية في الكويت وتعبر
عن روحها وهويتها األصيلة والفريدة وتاريخها
وغناها الفكري.
وق��ال العلي :إن ه��ذه الصور من شأنها إب��راز
جوانب احلياة في الكويت اجتماعيا واقتصاديا
وثقافيا وعمرانيا وتتعدى ذلك إلى أدق التفاصيل
املرتبطة باحلياة اليومية ومعالم البالد الشاهدة
على تاريخها احلديث.
وأضاف أن من أبرز ما تتميز به مسابقة (كليك)

اإلقبال املطرد شهرا بعد آخ��ر عليها وانتشارها
الواسع بني احملترفني واملهتمني والهواة ما يعني
مضيها ب��دأب على طريق حتقيق أهدافها السيما
تشجيع هؤالء على تطوير قدراتهم.
وجدد حرص (كونا) على دعم املشاركني فيها
م��ن خ�لال نشر أعمالهم واخ��ت��ي��ار أفضلها وفق
املعايير املهنية املوضوعة وتكرمي أصحابها مشددا
على التزام الوكالة مبسؤوليتها االجتماعية جتاه
املجتمع بشتى املجاالت واإلمكانات.
وركز العلي على أهمية رسالة مسابقة (كليك)
في إظهار أب��رز معالم الكويت ونهضتها وصور
احلياة فيها والدالة على تراثها األصيل من خالل
ع��دس��ات املصورين للكثير م��ن امل��واق��ع املتميزة
ونشرها في الزاوية املخصصة للجائزة على نشرة
(كونا) خصوصا أنه كما يقال “إن الصورة بألف
كلمة”.
وك��ان��ت (ك��ون��ا) أطلقت مسابقة (كليك) عام
 2017وتقوم على نشر الصور املميزة التي تردها
يوميا على موقعها ف��ي زاوي���ة (ص���ورة اليوم)
ليدخل امل��ش��ارك��ون أوال ف��ي منافسة شهرية ثم
سنوية على أفضل صورة.

السفير صادق معرفي والدكتورة سميرة عمر بعد توقيع االتفاقية

أكدت مسؤولة كويتية أول أمس أن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب
دورا مهما ف��ي تعزيز االستخدامات
السلمية للعلوم النووية .جاء ذلك في
تصريح أدلت به مدير عام معهد الكويت
لألبحاث العلمية ال��دك��ت��ورة سميرة
عمر لـ (كونا) عقب توقيع اتفاقية مع
الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة على
هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 63
للمؤمتر العام للوكالة.
وقالت عمر :إن هذا التعاون اجلديد

م��ع الوكالة على م��دى خمس سنوات
سيكون ل��ه دور كبير ف��ي تنفيذ عدة
م��ش��اري��ع ت��خ��دم ال��ك��وي��ت ف��ي مختلف
املجاالت .وأوضحت أن االتفاقية ستكون
في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا
النووية في مجاالت السالمة واألم��ن
النووي والغذاء والزراعة إضافة إلى
الصحة.
وأك���دت أن معهد الكويت لالبحاث
العلمية يواصل التعاون مع الوكالة في
إطار برنامج التعاون التقني من خالل

جانب من توقيع االتفاقية

دعم أنشطة الوكالة األخرى في الكويت
ال��ت��ي تغطي ك��اف��ة اجل��وان��ب املتعلقة
بالسالمة النووية واألم��ن والضمانات
التي تصب في مصلحة الكويت.
وذكرت أن نسبة اإلجناز العالية في
املشاريع القائمة بني الكويت والوكالة
الدولية للطاقة الذرية القت استحسان
وثناء إدارة التعاون التقني في الوكالة.
ومثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في توقيع االتفاقية نائب املدير العام
لشؤون التعاون التقني دازو يانغ.

وحضر توقيع االتفاقية سفير الكويت
ل��دى النمسا وم��ن��دوب الكويت الدائم
لدى املنظمات الدولية في فيينا صادق
معرفي وم��دي��ر ع��ام مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب
وضابط االرتباط الوطني لدى الوكالة
الدولية للطاقة الدولية الدكتور اسامة
الصايغ ومدير مركز جابر للتصوير
اجلزيئي دكتور فهد معرفي والدكتور
نادر العوضي من معهد الكويت لالبحاث
العلمية.

