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أك���د وزي���ر اإلع����ام ووزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون الشباب محمد اجلبري استحقاق 
تسمية الرياض عاصمة لاعام العربي 
)2018 - 2019( مب��ا متتلكه اململكة 
العربية السعودية من طاقات جبارة على 
مستوى التكنولوجيا االعامية والطاقات 

البشرية.
وأوضح الوزير اجلبري في تصريح 
ل� )كونا( أول أمس على هامش احتفالية 
اختيار مدينة الرياض عاصمة لإلعام 
العربي »ان ه��ذا االخ��ت��ي��ار سيكون له 
األث���ر الطيب والكبير على املنظومة 
االعامية العربية مب��ا يحقق مصالح 
دولنا وشعوبنا ويدعم االستقرار واألمن 

ومواجهة األفكار املظللة والهدامة«.
وأث��ن��ى على م��ا ش��اه��ده م��ن ع��روض 
ف��ي االحتفالية مب��ا يدلل على التطور 
الكبير ال��ذي شهده االع���ام ف��ي اململكة 
حتى وص��ول��ه ال��ي��وم ال��ى االحترافية 
في صناعة االع��ام وصياغة الرسائل 
االعامية بجهود أبناء وبنات اململكة 
وال���ى اللفتة الكرمية بتكرمي الرعيل 
االول لاعام السعودي الذي أسس لهذا 

الصرح الشامخ.
وش��دد ال��وزي��ر اجل��ب��ري على حرص 
اإلع����ام ال��ك��وي��ت��ي وال��س��ع��ودي وعلى 
مستوى الوطن العربي »ان تكون العاقة 
تكاملية وأن يكون التعاون على شتى 
األصعدة االعامية مبا يحقق األه��داف 
السامية للرسالة االعامية ومبا يخدم 

مصالح منطقتنا وبلداننا«.
وأع��رب ال��وزي��ر اجلبري عن خالص 

التهاني والتبريكات خل��ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن 
سلمان وللشعب السعودي واألس��رة 
االعامية السعودية على اختيار مدينة 
الرياض عاصمة لاعام العربي للعام 
) 2018 - 2019( متمنيا للمملكة دوام 

التقدم واالزدهار.
وق��د عقد وزراء اإلع���ام واالت��ص��ال 
في ال��دول العربية أول أم��س اجتماعا 

على هامش االحتفال الذي اقامته وزارة 
االع���ام ال��س��ع��ودي��ة مبناسبة اختيار 
الرياض عاصمة لاعام العربي لعام 
)2018-2019( مبشاركة وزير االعام 
وزي��ر الدولة لشؤون الشباب الكويتي 

محمد اجلبري.
وقال وزير اإلع��ام السعودي رئيس 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء اإلع��ام 
ال��ع��رب ع���واد ال��ع��واد ف��ي االج��ت��م��اع أن 
اخ��ت��ي��ار ال���ري���اض ع��اص��م��ة ل��اع��ام 
العربي يأتي متزامنا مع رئاسة اململكة 

للجنة الدائمة لاعام العربي ورئاسة 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء اإلع��ام 
ال��ع��رب حيث يعكس ال���دور احمل��وري 
واالستراتيجي للمملكة في مجال تنسيق 

العمل اإلعامي العربي املشترك.
وأوضح العواد أن االحتفال بالرياض 
عاصمة ل��اع��ام العربي يتضمن عدة 
فعاليات منها استضافة الرياض للملتقى 
اإلعامي العربي األول الذي يبحث آليات 
وسبل تنفيذ احلملة اإلعامية العربية 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030 

واستضافة ال��ري��اض الجتماع اللجنة 
العربية لاعام اإللكتروني باالضافة 
ال��ى اجتماعي اللجنة الدائمة لاعام 
العربي واملكتب التنفيذي ملجلس وزراء 

االعام العرب.
وق��ال إن اللقاء يهدف إل��ى ط��رح عدد 
من املبادرات واألفكار والتشاور حولها 
والتنسيق بشأنها م��ع ق��ط��اع اإلع��ام 
واالتصال بجامعة الدول العربية للعمل 
على إقرارها من أبرزها االلتزام مبيثاق 
ال��ش��رف االع��ام��ي العربي وأخاقيات 

املهنة واحل��رص على املصداقية والبعد 
ع��ن اخ��ت��اق القصص لغرض اإلث���ارة.
واضاف ان منها ايضا آليات تفعيل العمل 
العربي املشترك والتغلب على التحديات 
التي تواجه تنسيق جهوده في التعامل 
مع أب��رز التحديات التي تواجهها األمة 
العربية وآليات زي��ادة التفاعل وسرعة 
التنفيذ ملا يصدر من ق��رارات عن مجلس 
وزراء اإلعام العرب وامكانية االستفادة 
من خبرات االحتاد األوروبي وبحث سبل 
التعاون بينه وبني اجلامعة العربية في 

مجال مقاومة خطاب الكراهية واألخبار 
امل��زي��ف��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ر االع��ت��دال 
والتسامح. ودع��ا ال��ع��واد ال���وزراء إلى 
امل��ش��ارك��ة ف��ي الفعاليات واملناسبات 
االحتفالية االعامية والثقافية التي 
ستستضيفها ال��ري��اض خ��ال األشهر 
القادمة احتفاء باختيار الرياض عاصمة 
ل��إلع��ام ال��ع��رب��ي.وات��ف��ق ال����وزراء على 
أن يتم ع��رض مخرجات االجتماع على 
اللجنة الدائمة لاعام العربي ومن ثم 

املكتب التنفيذي العتمادها.

على هامش االحتفال باختيار الرياض عاصمة لإلعالم العربي 

اجلبري: السعودية متتلك طاقات تكنولوجية وإعالمية وبشرية جبارة 

جانب من االجتماع الوزير محمد اجلبري في لقطة جماعية مع املشاركني في اجتماع وزراء اإلعام العرب

»البلدي«: تخصيص مقر رئيسي 
لهيئة الغذاء في »أبوفطيرة« احلرفية

واف����ق امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي في 
جلسته االع��ت��ي��ادي��ة برئاسة 
أس��ام��ة العتيبي أم��س الثاثاء 
على طلب الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية تخصيص موقع دائم 
للمقر الرئيسي للهيئة مبساحة 
30 ال��ف متر مربع ف��ي منطقة 
أب��و فطيرة احل��رف��ي��ة اخلدمية 

مبحافظة مبارك الكبير.
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى طلب 
وزارة التربية تغيير استعمال 
روض������ة م���وس���ى ب����ن ن��ص��ي��ر 
احلكومية والواقعة ضمن منطقة 
خيطان لتصبح مدرسة حكومية 

متوسطة.
كما واف��ق املجلس على عمل 
دواري����ن ف��ي منطقة الرميثية 
شارع ناصر املبارك اضافة لعمل 
مدخل وم��خ��رج ملنطقة السام 

فيما رف��ض عمل دوار مبنطقة 
ال��زه��راء ب��ني ال��ش��ارع وش��ارع 
م��ح��اذاة جمعية ال���زه���راء بني 

القطعتني الرابعة واخلامسة.
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى طلب 
الهيئة العامة للصناعة اعتماد 
ال��س��ور األم��ن��ي احمليط مبنطقة 
الشدادية الصناعية فيما اعاد 
طلب اإلدارة العامة للطيران 
امل��دن��ي امل��واف��ق��ة ع��ل��ى مساحة 
االستعماالت التجارية خلدمة 
املبنى اجل��دي��د ل��ص��االت السفر 
وال����وص����ول وم��ب��ن��ى م��واق��ف 
السيارات واجلسر الرابط بينهما 
ضمن حدود مطار الكويت الدولي 

الى جلنة الفروانية.
كما واف��ق املجلس على طلب 
وزارة األوق������اف وال���ش���ؤون 
اإلسامية توسعة مسجد براك 

ال��ش��اح��ي مبنطقة العارضية 
احلرفية اضافة الستحداث مدخل 
ملنطقة الشويخ الصناعية على 
ال��دائ��ري ال��راب��ع واملوافقة على 
زي��ادة ارتفاع مباني فرع بلدية 
ال��ك��وي��ت احمل��اف��ظ��ة العاصمة 
مبنطقة الشويخ الثانية.واحال 
املجلس ع��ددا م��ن الطلبات الى 
اجل��ه��از ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي بلدية 
الكويت منها م��وض��وع األلغام 
التي كشفت عنها السيول العداد 
دراس�����ة وط��ل��ب إل���غ���اء جميع 
تفويضات املجلس البلدي للجهاز 

التنفيذي.
وصادق املجلس على محاضر 
اج��ت��م��اع��ات جل���ان محافظات 
مبارك الكبير وحولي والعاصمة 
وال��ف��روان��ي��ة ومحضر اجتماع 

اللجنة القانونية واملالية.

جانب من جلسة البلدي أمس

فعاليات جائزة اإلبداع اإلعالني 
200 إعالن تنطلق اليوم مبشاركة 

بعد إصدار املنفوحي تعليماته بالتعامل الفوري مع الفيديو املتداول مبواقع التواصل االجتماعي

3 أسواق عشوائية في »جليب  البلدية تداهم 
40 طنًا من املواد الغذائية الشيوخ«.. وتصادر 

أصدر مدير عام البلدية املهندس 
أحمد املنفوحي تعليماته لفريق 
ال��ط��وارئ امل��رك��زي التابع ملكتب 
مدير عام البلدية وإدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت الطرق بفرع 
بلدية محافظة الفروانية بالتعامل 
الفوري مع األس��واق العشوائية 
وفتح مناهيل صرف مياه االمطار 
فضا عن رفع كافة املخلفات  التى 
ظهرت بالفيديو املتداول مبواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي مبنطقة 

جليب الشيوخ.
وأوض���ح مدير إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت الطرق بفرع 
ب��ل��دي��ة احمل��اف��ظ��ة س��ع��د س��ال��م 
اخلرينج بأن هناك متابعة حثيثة 
م��ن م��دي��ر ع��ام البلدية للوضع 
مبنطقة جليب الشيوخ للقضاء 
على كافة الظواهر العشوائية 
التي باتت تؤرق اجلميع فضا عن 
رفع مستوى النظافة باملنطقة من 
خال تكثيف احلمات التفتيشية 
ورص���د املخالفني وإت��خ��اذ كافة 

االجراءات القانونية بحقهم  .
وأك��د اخلرينج على أن احلملة 
تضمنت التفتيش ع��ل��ى ثاثة 
أس����واق ع��ش��وائ��ي��ة مت رص��ده��ا 
ومداهمتها على الفور ومصادرة 
البضائع  ال��ت��ى ب��ح��وزة الباعة 
اجلائلني إلى جانب تنظيف وفتح 
م��ن��اه��ي��ل م��ي��اه ص���رف االم��ط��ار 

لتصريف كافة امل��ي��اه املتراكمة 
بالشارع املتداول بالفيديو  ، مؤكداً 
على ان��ه ق��د مت تسليم املخالفني 
ال���ذي���ن مت ض��ب��ط��ه��م ل��ل��ج��ه��ات 
امل��خ��ت��ص��ة  الت��خ��اذ االج�����راءات 

القانونية بحقهم.
وم��ن جانبه أك��د نائب رئيس 
فريق ال��ط��وارئ امل��رك��زي مبكتب 
مدير عام البلدية مشعل املالك بأن 
الفريق يكثف احلمات التفتيشية 

على احملافظات الست لرصد أى 
م��خ��ال��ف��ات ت��ق��ع حت��ت مسئولية 
ال��ب��ل��دي��ة الت���خ���اذ االج������راءات 

القانونية حيالها على الفور.
وتابع املالك بأن احلملة التى 
إن��ط��ل��ق��ت ع��ق��ب ص����اة ال��ع��ص��ر 
أس��ف��رت ع��ن م���ص���ادرة حمولة 
40 طن من امل��واد الغذائية غير 
صاحلة لإلستهاك اآلدم���ي إلى 
جانب مصادرة حمولة 69م3 من 

املابس املستعملة باالضافة إلى 
رفع حمولة 230م3 من األنقاض 
واملخلفات الناجتة من االس��واق 
العشوائية مبشاركة 30 عامل 
نظافة وج��راف��ت��ني فضا ع��ن 10 

نسافات كبيرة.
واختتم املالك قائا بأنه سيكون 
ه��ن��اك ح��م��ات إستباقية لرصد 
األس����واق العشوائية والباعة 
اجل��ائ��ل��ني الت���خ���اذ االج������راءات 

القانونية بحقهم للحد من هذه 
الظاهرة. وقد دعت إدارة العاقات 
ال��ع��ام��ة اجل��م��ه��ور ال��ت��ع��اون مع 
األجهزة الرقابية من خال تصوير 
أي ش��يء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرس��ال��ه عبر ح��س��اب البلدية 
مبواقع التواصل االجتماعي @
kuwmun أو االتصال على اخلط 
الساخن 139وسيتم التعامل معه 

على الفور.

فتح مناهيل صرف مياه األمطار
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جانب من حملة البلدية

 تنطلق اليوم فعاليات جائزة اإلب��داع اإلعاني 
السادسة حتت رعاية وزير اإلع��ام وزير الدولة 
لشؤون الشباب محمد اجل��ب��ري، بقاعة البركة 
بفندق  ك��راون ب��ازا، بتنظيم من هيئة  امللتقى 
اإلع��ام��ي العربي، وش��راك��ة م��ن وزارة اإلع��ام، 
واجلمعية الدولية لإلعان فرع الكويت، واجلمعية 
الكويتية لإلعام و االتصال، باالضافة الى  عدد من 
الشخصيات املؤثرة في مجاالت العاقات العامة 
والتسويق في الساحة اإلعانية على املستويني 

احمللي و العربي.
واعلنت الهيئة في بيان لها صباح أم��س عن 
اغاق باب التسجيل في فعاليات اجلائزة، حيث 
اكدت على مشاركة اكثر من 200 اعان مت عرضه 
خ��ال العام 2018،  لعدد من الشركات احمللية 
والعربية، حيث يتم توزيع اجلوائز لاعانات 
الفائزة ب��درع اجل��ائ��زة  في مت��ام الساعة الثامنة 
م��س��اءا، وف��ق نتائج جلنة التحكيم، حيث تضم 
اجل��ائ��زة ع��دد م��ن الفئات التافسية التى جتمع 
بني اإلب��داع، اإلخ��راج، التأثير، الفكرة، احلمات 

الوطنية، واجلائزة اخلاصة.
واجلدير بالذكر أن اجلائزة تنظم على ضوء 
فعالياتها  ن��دوة  في احل��ادي��ة عشر م��ن  صباحا   
بعنوان “االعام واالع��ان والتسويق..صناعة 
متطورة واساليب حديثة” لتناقش االساليب 

احلديثة في االع��ان والتسويق خاصة في عصر 
التطورات التكنولوجية، حيث يشارك احلضور 
جتاربهم التى  ساهمت بظهور العديد من ُطرق 
التسويق احلديثة التي طبقتها الشركات الناجحة 
بهدف تسويق منتجاتها وضمان استمرار بيعها 
ف��ي ال��س��وق، واحملافظة على رض��ا العماء، في 

القطاعيني العام و اخلاص.
وقد حرصت هيئة امللتقى اإلعامي العربي خال 
حفل توزيع اجلوائز على تكرمي عدد من املؤسسات 
والشخصيات التي برزت طوال العام 2018  في 
عطائها املتميز وإبداعها املتدفق، حيث ابتكرت عدد 
من اجلوائز تضم تكرمي شخصية العام لألكثر 
ح��ض��ورا ف��ي اإلع���ام ومت��ي��زا ف��ي استراتيجيات 
 pr التسويق، وجائزة اإلبداع في العاقات العامة
star، وجائزة اإلبداع في املسؤولية االجتماعية، 
والتميز العامة التجارية ، والتميز خدمة العماء، 
والتميز كشركة دعاية وإعان، والتميز في انتاج 
محتوى، والتميز ف��ي سرعة النمو ف��ي عمليات 
التسويق والتواصل اإلعامي، وبرامج اليوتيوب 
وبرامج اإلذاعة، والتميز في البرامج التلفزيونية 
، والتميز ف��ي ال��رس��ال��ة اإليجابية عبر وسائل 
التواصل اإلجتماعي، و جائزة اإلب��داع املتواصل،  
باالضافة الى التميز في التسويق اإلخراج، والتميز 

في التسويق اإللكتروني.

وقع اتفاقية مع جمعية متخصصة في دولة اإلمارات  

العتل: »املهندسني« تعتزم إطالق منصة متخصصة 
لتطوير وتوطني تكنولوجيا إدارة املنشآت واملرافق 

ات��ف��ق��ت ج��م��ع��ي��ة امل��ه��ن��دس��ني 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وج��م��ع��ي��ة ال��ش��رق 
األوس��ط إلدارة املرافق اإلماراتية 
على ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخلبرات 
ف��ي م��ج��االت تخصصهما تعزيزا 
لدورهما في خدمة املجتمع والبيئة 
التي تعمان بها ، حيث وقع رئيس  
جمعية املهندسني املهندس   فيصل 
العتل ونائب رئيس مجلس إدارة “ 
إدارة املرافق “ االماراتية املهندس 
ع��ل��ي ال��س��وي��دي م���ذك���رة  تفاهم 
وتعاون بينهما أمس الثاثاء مبقر 
جمعية املهندسني وذل��ك بحضور 
ك��ا م��ن أم��ني ال��ص��ن��دوق املهندس 
ع��ل��ي ال��ف��ي��ل��ك��اوي وأم����ني ال��س��ر 
املهندس فهد العتيب ومديرعام 
اجلمعية املهندس حسني ششتري 
وعضو مجلس “ إدارة امل��راف��ق “ 
أحمد الكندري ومدير عام اجلمعية 
االمارتية آالء البوعلي  وع��دد من 

املهندسني .
وقال رئيس جمعية املهندسني 
الكويتية املهندس فيصل دوي��ح 
العتل : إن هذه املذكرة تهدف الى 
ت��وس��ي��ع م��ش��ارك��ات��ن��ا االقليمية 
والعاملية وتبادل اخلبرات بإدارة 

املرافق بشكل خاص وخاصة أننا 
بصدد إطاق منصة نفع عام غير 
ربحية لهذا التخصص الهندسي 
امل��ه��م ال���ذي سيعمل حت��ت مظلة 
جمعية املهندسني الكويتية ، مضيفا 
أن التطورات العلمية العاملية في 
مختلف امل��ج��االت حتتم التعاون 
ب��ني مؤسسات القطاع احلكومي 
والهيئات املستقلة لنقل املعرفة 
واالستفادة من التجارب واخلبرات 

املتميزة في جميع مجاالت وخاصة  
التدريبية. 

وأش���ار العتل إل��ى أن امل��ذك��رة 
املوقعة  مع  جمعية الشرق االوسط 
 ) MEFMA ( إلدارة امل���راف���ق
ستتيح للجانبني  تنفيذ برامج 
تدريبية ودراس���ات عامة و نقل 
اخل��ب��رة وامل��ع��رف��ة ب��ني الطرفني، 
مضيفا أننا ل��ن ن��ت��وان ف��ي تقدمي 
ال��دع��م  واالس���ت���ش���ارات وع��رض 

جتاربنا التطوعية لشركائنا في 
اجلمعية االماراتية لتنظيم وتعزيز 
منو قطاع  إدارة المرافق واملنشآت. 
وأوضح العتل أن مذكرة التفاهم 

ستتيح ألعضاء اجلمعيتني 
املشاركة  في املؤمترات والندوات  
وورش ال��ع��م��ل واحل��ص��ول على 
الدراسات التخصصية التي تقدمها 
اجلمعية االم��ارات��ي��ة  م��ع تبادل 
املعلومات االحصائية والبيانات 

املتاحة لهذه الدراسات  والتي ميكن 
ان تساهم في عمليات االستشارات.
وأكد العتل أن اجلهود الثنائية 
م��ع اجلمعية االم��ارات��ي��ة ستكون 
لبنة أولى ملشاريع مشتركة قادمة 
في مجاالت إدارة امل��راف��ق ، الفتا 
ال��ى ض���رورة تطوير ه��ذا املفهوم 
وتوطني التكنولوجيا الضرورية 
له استعدادا لتنفيذ مشاريع خطط 

التنمية للدولة 2035.

.. ويتوسطان مجموعة من املهندسني  العتل والسويدي خال توقيع اتفاق التعاون


