
ح��ص��د ت��ل��ف��زي��ون دول���ة 
الكويت جائزة أفضل فيلم 
وثائقي قصير في مهرجان 
األف��ام السينمائية الدولي، 
وال���ذي أقيم ف��ي لندن حتت 
مظله BBC، وال���ذي شهد 
مشاركة العديد من األف��ام 
ال���ط���وي���ل���ة وال���ق���ص���ي���رة 
والروائية وغيرها وذلك من 

جميع دول العالم.
والفيلم الكويتي الفائز 
ف��ي اجل���ائ���زة ح��م��ل ع��ن��وان 
»120 ع��ام م��ن ال��ص��داق��ة«،  
وال��ذي تطرق بشكل موجز 
ومبهر وجمالي عن العاقات 
وميثاق الصداقة الكويتية 

البريطانية منذ ع��ام 189، 
ومبناسبة م���رور 120 عام 
علي عمق العاقات الوثيقة 

بني البلدين الصديقني.
الفيلم من إعداد وسيناريو 
محمد غيان الشمري مدير 
اداره املكتب الفني بالتلفزيون، 
وم��ن تنفيذ وإخ���راج مشعل 

العربيد. 
وقال سعود اخلالدي وكيل 
وزارة االعام املساعد لقطاع 

التلفزيون أن اإلجن��از الذي 
حققه تلفزيون دولة الكويت 
ثمرة توجيهات وزير االعام 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد ناصر اجلبري، ودعم 
وتشجيع وكيل وزارة االعام 
م��ن��ي��رة سليمان ال��ه��وي��دي، 
باحلرص والعمل على تقدمي 
منتج تلفزيوني محلي ذو 
م��واص��ف��ات عاملية عبر هذا 
املهرجان الدولي، انطاقا من 

ريادة وحضور التلفزيون في 
احملافل اإلقليمية والدولية.

وث��م��ن اخل���ال���دي ج��ه��ود 
ودور أبناء التلفزيون الذين 
بذلوا اجلهود من أجل حتقيق 
ه���ذا اإلجن����از التلفزيوني 
وسط الكثير من املشاركات 
العاملية، الفتا إل��ى احلرص 
على التواجد واملنافسة في 
مثل املشاركات واحملافل ذات 

البعد العاملي.

alwasat.com.kw

باريس في  الوكالة  مكتب  يتفقد  »كونا«  عام  مدير  نائب 
ق��ام نائب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع ال��ش��ؤون اإلداري���ة 
واملالية واالتصاالت بوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
عبداحلميد ملك أم��س بزيارة تفقدية ملكتب الوكالة 
في العاصمة الفرنسية باريس. وأك��د ملك ض��رورة 
االلتزام باملعايير املهنية في عمل الوكالة واملتمثلة في 
املصداقية واحليادية بجانب السرعة التي باتت عنصرا 

أساسيا لصناعة اخلبر في عصر اإلنترنت.  وقال: إن 
العالم يشهد أحداثا متسارعة تتطلب تغطية مهنية 
ودقيقة ملعاجلة األخبار وفق املبادئ التي درجت عليها 
)كونا(. ودعا إلى بذل كل اجلهود الازمة لتعزيز مكانة 
الوكالة على املستوى الدولي واالستفادة من التطورات 

التكنولوجية واخلبرات املهنية.

واطلع على االحتياجات الازمة لتسهيل سير العمل 
في املكتب مبا يسهم في رفع مستوى الوكالة وتعزيز 
حضورها اإلعامي في فرنسا. وض��م الوفد املرافق 
لنائب املدير العام لقطاع الشؤون اإلداري��ة واملالية 
واالتصاالت مدير الشؤون القانونية فاروق بهبهاني 

ورئيس قسم التدقيق ماجد السبيعي.
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سمو ولي العهد يستقبل النهام ومحافظي حولي واألحمدي والعاصمة ومبارك الكبير واجلهراء

وزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن يتسلم الرسالة

.. وسموه يستقبل السفير محمد الفيلكاوي

اس���ت���ق���ب���ل 
سمو ولي العهد 
ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح���م���د بقصر 
ب���ي���ان ص��ب��اح 
أم�������س وك���ي���ل 
وزارة الداخلية 
عصام النهام و 
م��ح��اف��ظ حولي 
ال��ف��ري��ق أول م. 
ال��ش��ي��خ أح��م��د 
النواف ومحافظ 
األح��������م��������دي 
ال���ش���ي���خ ف����واز 
اخلالد ومحافظ 
العاصمة الشيخ 
ط�����ال اخل���ال���د 
ومحافظ مبارك 
الكبير محمود 
ب����وش����ه����ري و 
محافظ اجلهراء 
ناصر احلجرف.

واس���ت���ق���ب���ل 
سمو ولي العهد 
س���ف���ي���ر دول����ة 
ال���ك���وي���ت ل��دى 
مم��ل��ك��ة تايلند 
الصديقة السفير 
محمد الفيلكاوي. 
كما استقبل سمو 
ولي العهد سفير 
دول����ة ال��ك��وي��ت 
ل��������دى دول������ة 
ك��ن��دا الصديقة 
ال��س��ف��ي��رة رمي 

اخلالد.

»الداخلية«  وكيل  يستقبل  العهد  ولي 
وكندا تايلند  لدى  الكويت  سفيري  و  محافظني  و5 

أمير البالد يتلقى اتصااًل 
من عمار احلكيم مهنئًا سموه 

بعودته ساملًا معافى
ت��ل��ق��ى ص��اح��ب 
السمو أم��ي��ر الباد 
ال���ش���ي���خ ص���ب���اح 
األح����م����د ات���ص���اال 
ه��ات��ف��ي��ا ظ��ه��ر أم��س 
م���ن ع��م��ار احلكيم 
رئ����ي����س حت���ال���ف 
اإلص���اح واإلع��م��ار 
ورئيس تيار احلكمة 
بجمهورية العراق 
الشقيق أع��رب فيه 
عن تهنئته مبناسبة 
ع����ودة س��م��وه إل��ى 
أرض الوطن العزيز 
ساملا معافى متمنيا 
ل���س���م���وه م���وف���ور 
ال���ص���ح���ة ودوام 
العافية. وقد أعرب 
س���م���وه ع����ن ب��ال��غ 
شكره وتقديره على 
هذه املبادرة الكرمية 
وم���ا ع��ب��ر ع��ن��ه من 

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمدطيب املشاعر.

التقى سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس ال��وزراء في قصر االحتادية بالقاهرة 
أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة. وسلم سموه 
خال اللقاء رسالة خطية من صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد إل��ى أخيه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن سبل 
دعم العاقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
كما نقل سموه حتيات صاحب السمو أمير 
الباد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ومتنياتهما للشعب املصري الشقيق مبزيد من 

التقدم واالزدهار.
وأع��رب سموه عن سعادته بلقاء فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي واالستماع 
إل��ى رؤيته جت��اه مختلف القضايا اإلقليمية 
وال��دول��ي��ة واجل��ه��ود الدبلوماسية املبذولة 

لتحقيق ال��س��ام واالس��ت��ق��رار ف��ي املنطقة 
العربية.حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي 

املرافق. 
كما التقى سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال����وزراء م��ع رئيس مجلس النواب 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور 
علي عبد العال مبقر املجلس في القاهرة أمس. 
وق��ال سمو الشيخ جابر املبارك في تصريح 
عقب اللقاء إنه بحث مع أخيه الدكتور علي عبد 
العال سبل دعم العاقات األخوية القائمة بني 
البلدين الشقيقني إضافة إلى القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك.
وأك��د سموه ح��رص البلدين على أهمية 
تعزيز ال��ت��ع��اون ب��ني البلدين لتشمل كافة 
املجاالت التي تخدم املصالح املشتركة وحتقق 
ط��م��وح��ات وتطلعات الشعبني الشقيقني. 

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي املرافق. 

والدولية اإلقليمية  والقضايا  الثنائية  العالقات  النواب  مجلس  رئيس  مع  بحث 

املصري الرئيس  إلى  األمير  سمو  من  خطية  رسالة  يسلم  املبارك 

الرئيس  املصري عبد الفتاح السيسي يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

سلم سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن رسالة من 
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير اخلارجية الكويتي.

وقال السفير العجمي في تصريح ل� )كونا( 
عقب تسليم الرسالة إن الرسالة التي سلمها 
للشيخ محمد بن عبدالرحمن خال اللقاء الذي 
جمعهما أول أمس تتصل بالعاقات الثنائية بني 

البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وزير اخلارجية القطري يتسلم 
رسالة خطية من صباح اخلالد

سعود اخلالدي

»120 عام من الصداقة »تناول العالقات الكويتية البريطانية 

تلفزيون الكويت يحصد جائزة 
أفضل فيلم وثائقي قصير في 

مهرجان األفالم السينمائية 
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ولي العهد يستقبل السفيرة رمي اخلالد

املبارك يسلم السيسي رسالة خطية من سمو األمير


