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خالل افتتاح أعمال امللتقى اإلعالمي العربي 

الوطنية مسؤولياتها  حتمل  على  قادرة  أجيال  خلق  في  يسهم  اإلعالم  صناعة  في  االستثمار  اجلبري: 

اجلبري يكرم الفنانة سعاد العبد الله محمد اجلبري متحدثاً

ــر الــدولــة لشؤون  ــر اإلعـــالم وزي أكــد وزي
الشباب محمد اجلــبــري أول أمــس ضــرورة 
االستثمار في مجال صناعة اإلعالم نظرا إلى 
أهميته في بناء الفكر اإلنساني  وخلق أجيال 

قادرة على حتمل مسؤولياتها الوطنية.
جــاء ذلــك في كلمة ألقاها اجلبري خالل 
حفل افتتاح أعمال الــدورة ال16 من امللتقى 
اإلعالمي العربي املقام في مركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي برعاية سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الــوزراء وحضور عدد 
مــن وزراء اإلعـــالم الــعــرب ووفـــود إعالمية 

عربية رفيعة املستوى.
ــرص الكويت على استمرار  وقـــال إن ح
دورات امللتقى اإلعالمي العربي يعكس الرؤية 
االستشرافية للقيادة ملفهوم اإلعالم وأهميته 
فــي مواجهة التحديات التي تــواجــه دولنا 

وشبابنا.
ــدورة األولــى للملتقى التي  وأوضــح أن ال
انطلقت عام 2003 على أرض الكويت كانت 
مبباركة ورعاية سامية من صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد حينما كان 
سموه نائبا أول لرئيس مجلس الـــوزراء 
وزيـــرا للخارجية مــا يؤكد االهــتــمــام الــذي 
توليه الــقــيــادة الكويتية ملنظومة اإلعــالم 
بكافة أشكالها. وشدد على أهمية االستثمار 
في صناعة اإلعالم مبا يسهم في خلق أجيال 
قادرة على حتمل مسؤولياتها الوطنية بفكر 
مستنير ورؤيــة خالقة من أجل غد ينعم فيه 
عاملنا العربي باالستقرار والتنمية بعيدا عن 

أفكار الغلو والتطرف والكراهية واإلرهاب.
ــد اجلــبــري ضـــرورة قيام املؤسسات  وأك
اإلعالمية الرسمية واخلــاصــة بــدورهــا في 
ــوادر  تطوير صناعة اإلعـــالم عبر إعـــداد ك
ــارات الــالزمــة للعمل  ــه متتلك املقومات وامل
اإلعالمي جتعلها قادرة على مواجهة ما يحمله 
الــغــد مــن حتــديــات فــي ظــل حـــروب اجليلني 
الرابع واخلامس التي ميثل اإلعالم قاعدتها 

األساسية.
ولفت إلى هذه احلروب تستهدف في املقام 

األول شباب األمــة مشيرا في الوقت نفسه 
إلى استراتيجيات عمل احلكومة منذ 2013 
كأساس للتنمية الشاملة واملستدامة وهو ما 
تقوم وزارة اإلعالم بتنفيذه للقطاع اإلعالمي 
الرسمي بالتعاون والتنسيق مــع اإلعــالم 
اخلــاص وفــق أحــدث النظريات املعمول بها 

عامليا في مجالي التدريب والتأهيل.
وثمن اختيار سلطنة عمان كضيف شرف 
الدورة احلالية للملتقى مشيدا مبا للسلطنة 

من أثر كبير في دعم الثقافة والفكر واإلعالم 
مبختلف األنشطة والفعاليات ومــا يشهده 
اإلعالم هناك من تطور وتقدم وجناح يواكب 
إرثها الثقافي واحلضاري الضارب في أعماق 

التاريخ اخلليجي والعربي.
وأشــاد باملبادرة التي قدمها امللتقى في 
دورته احلالية واملتمثلة في دعوة 150 شابا 
وفتاة من أنحاء الوطن العربي للمشاركة 
ــا ميكنهم من  ــي فعالياته وأنــشــطــتــه مب ف

صقل مواهبهم ومواجهة خطر وحتديات 
تطور وسائل اإلعــالم واالتــصــال على األمن 

االجتماعي والقومي للدول العربية.
من جانبه قال األمني العام املساعد لقطاع 
االتصال واإلعــالم في جامعة الدول العربية 
بدر الدين العاللي في كلمة ألقاها نيابة عن 
ــني العام للجامعة أحمد أبــو الغيط إن  األم
اإلعــالمــيــني يقومون بعمل دؤوب فــي هذه 

املرحلة الصعبة من تاريخ األمة.

وأوضــح العاللي أن املنطقة تعيش حالة 
من األزمات والصراعات التي تعصف بأمنها 
واستقرارها حتول دون منوها وازدهارها 
األمر الذي يتطلب تسخير كل اجلهود وعلى 

رأسها اإلعالمية ملواجهتها.
ــرب عن خالص شكره لهيئة امللتقى  وأع
اإلعالمي على اجلهود املبذولة إلثــراء العمل 
اإلعــالمــي العربي معتبرا إيــاه من الهيئات 
املهمة التي تتعاون مع اجلامعة منذ 2006 

كونه منبرا جــادا مــن منابر اإلعـــالم وقــوة 
فعالة. بدوره قال األمني العام للملتقى ماضي 
اخلميس في كلمة مماثلة إن اإلعالم اليوم بات 
صناعة كبيرة وثقيلة ومتطورة لذا كان لزاما 
أن يجمع هــذا امللتقى املسؤولني والعاملني 
والطلبة في هذا املجال ليخرج بنتيجة حقيقية 
وملموسة تسهم في تعزيز مسيرة اإلعــالم 

العربي وتخدم قضاياه.
ــالم يعيش اليوم  ورأى اخلميس أن اإلع
تراجعا وارتباكا معربا عن أمله في أن يقوم 
امللتقى مبناقشة ومعاجلة هموم الساحة 
االعالمية الفتا إلــى حــق املجتمع فــي تلقي 

اطروحات إعالمية حتميه وتبنيه وتقيه.
وأعــرب عن شكره للرعاية الكرمية التي 
يوليها سمو رئيس مجلس الوزراء لفعاليات 
امللتقى الــذي يعد حلما أشــرق قبل 16 عاما 
لتبزغ منه اليوم مئات األحالم.وألقى وزير 
اإلعالم العماني الدكتور عبداملنعم احلسني 
كلمة بالده )ضيف الشرف( أعرب فيها عن 
جزيل الشكر للكويت على احتضان هذا 
التظاهرة اإلعالمية التي تستهدف مشاركة 
ــرات. وقــال احلسيني إن  ــب الــتــجــارب واخل
التقنية احلديثة التي يواجهها العالم تشكل 
حتديا لالعالم التقليدي لكن ال يجب ان تشكل 
خوفا كونها سهلت وقاربت بني املجتمعات 

وأتاحت لإلعالميني فرصا كبيرة.
وأوضــح أن النسخة احلالية من امللتقى 
تستهدف تسليط الضوء على أهمية أن يكون 
االعـــالم إنسانيا فــي املــقــام األول واألخير 
على مستوى الفرد واملؤسسات واملنظمات 
الدولية. وأعلن عن إطــالق مبادرة لتكرمي 
ثــالث جتـــارب شبابية حتتفي باإلنسان 
والقيم االنسانية كمشاريع ومبادرات داعيا 

الشباب العربي لالشتراك فيها.
وعــلــى هــامــش حفل االفــتــتــاح مت تكرمي 
كوكبة مــن العاملني فــي احلــقــل اإلعــالمــي 
والصحفي العربي تقديرا جلهودهم وإبداعهم 
ومتيزهم في مجاالت عملهم مبا يحقق التميز 

وخدمة أهداف التنمية واالستقرار.

تكرمي سامي اجلابر

جانب من احلضور

اإلع����الم ص���ن���اع���ة  ت���ط���وي���ر  ف���ي  ب����دوره����ا  واخل����اص����ة  ال���رس���م���ي���ة  م���ي���ة  اإلع���ال امل���ؤس���س���ات  ق���ي���ام  ض�����رورة 

تقوم على العمارة اخلضراء وأقل استهالكًا للطاقة واملياه 

األحمد:  املدن املستدامة خطوة مثلى لتحقيق 
أهداف التنمية وحتسني حياة البشر 

أكد املدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد أن املدن املستدامة خطوة 
مثلى لتحقيق أهــداف التنمية ولتحسني حياة البشر 

وصحة األرض وحتويل العالم إلى مكان أفضل.  
ــاف الشيخ عبدالله في كلمته خــالل فعالية   وأض
)مبادرة املدن املستدامة ودور الشباب( أمس أن هذه 
املدن قائمة على العمارة اخلضراء وهي األقل استهالكا 

للطاقة واملياه وقادرة على تدوير نفاياتها.
وأشار إلى احلاجة املاسة جلهود وعزم فئة الشباب 
باعتبارهم الفئة األكبر في العالم والبالغ عددهم نحو 
9ر1 مليار لتحقيق هدف كويت جديدة.   وأوضح أن 
هذه املبادرة حازت على اعجاب ودعم اجلميع ألهدافها 
النبيلة واخلالقة والتي يتقدمها العمل نحو حماية 
البيئة وصحة االنسان مبينا أن التحول نحو االستدامة 
لم يعد رفاهية بل اجتــاه حتمي للحفاظ على املــوارد 
املتاحة وتقليل عبء فاتورة الطاقة وحماية كوكب 

األرض. 
ــادرة مــع اجــنــدة التنمية    وتــوقــع أن تتوافق املــب
املستدامة 2030 التي اقــرت من قبل اجلمعية العامة 
لــأمم املتحدة وتتضمن حزمة من األهــداف اجلريئة 
وتعد رؤية شاملة ومتكاملة من أجل عالم أفضل خاصة 

أن بناء مدن مستدامة كان أحد اهم أهدافها.  
 وأكد ضرورة حشد اجلهود والعمل ملواجهة التغير 
املناخي وتقليص انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
ــراري واحلــد من استهالك الطاقة واالستثمار في  احل
الطاقات البديلة داعيا الشباب للمشاركة في هذه 
املــبــادرة لتحقيق الــتــوازن املناسب بــني الــضــرورات 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية لالرتقاء بنوعية 

احلياة. 
  وفي تصريح صحفي له على هامش الفعالية قال 
الشيخ عبدالله إن هذه املبادرة تتعاون فيها مجموعة 
من اجلهات منها وزارة النفط ووزارة الشباب وغيرهما 
من اجلهات التي تسعى للمضي قدما باستدامة املوارد 
في الدولة.   وأوضح أنه ال ميكن تنمية الدولة إال عبر 
استدامة املوارد مبينا ضرورة التوعية في هذا اجلانب 
وتسليط الضوء على مبادئ االمم املتحدة اخلاصة 

باالستدامة.
وشــدد على دعم الهيئة ملثل هذه املــبــادرات لزيادة 
الوعي في املجتمع باستدامة املوارد وترشيد االستهالك 

بهدف التنمية املستدامة.   

ــاء تسعى لتخفيض  وقــال إن وزارة الكهرباء وامل
انبعاثاتها وهذا االمر ممكن عن يتم عن طريق تخفيض 
االستهالك كما أن القطاع التفطي أيضا يسعى لتخفيض 
انبعاثاته عن طريق تركيب الفالتر على املداخن إضافة 
إلى مساهمة القطاع الصناعي وكذلك اإلعالم في نشر 

الوعي.
   وذكر أن هناك تعاونا بني بلدية الكويت والهيئة 
لزيادة عدد احلاويات على الشواطئ للمساهمة مشيرا 
الى تواجد الضباط القضائيني وعناصر شرطة البيئة 
بشكل دائم على هذه الشواطئ حملاسبة املعتدين على 

البيئة واملخالفني للقانون البيئي.   
وفيما يتعلق بظاهرة املد األحمر قال الشيخ عبدالله 
إن هــذه الظاهرة متكررة عامليا وليست محصورة 
بدولة الكويت مؤكدا أن العمل جار لوقف محفزات هذه 

الظاهرة كمجارير األمطار والتعديات.  

 ومن جانبها قالت مدير إدارة كفاءة الطاقة بوزارة 
الكهرباء واملاء وصاحبة املبادرة املهندسة إقبال الطيار 
في كلمتها ان املبادرة تهدف الى رفع الوعي بأهمية 
اجناح مفهوم املدن املستدامة وايصال الرسائل املطلوبة 
الى شريحة واسعة من الشباب واملجتمع للمساهمة 

بتحويل الكويت الى صديقة للبيئة ومستدامة. 
   وأكـــدت الطيار اهمية تكاتف اجلــهــود بــني دول 
التعاون لتبادل اخلبرات للحد من الهدر في الكهرباء 
ــدول على املشاركة  ــاء شاكرة املعنيني في هــذه ال وامل

باملبادرة.  
 وأضافت أن تطوير املجتمعات مير عبر الشباب 
وهم املستفيد األكبر من التكنولوجيا وبإمكانهم حتقيق 
العديد من اإلجنــازات في حال مت إشراكهم في التنمية 
منوهة بدور الشباب اخلليجي في بلورة مفاهيم التنمية 

املستدامة وترسيخ ابعادها في املجتمع.

الشيخ عبدالله األحمد يتسلم درعاً من م. إقبال الطيار

»الداخلية« شيعت الشرطي محمد العنزي 
الذي توفي أثناء تأديته مهام عمله

شيعت وزارة الداخلية وجــمــع غفير من 
املــواطــنــني واملقيمني جثمان الشرطي محمد 
العنزي الذي وافته املنية أثناء تأديته مهام عمله 
يــوم السبت املــاضــي.   وقالت وزارة الداخلية 
في بيان صحفي أمس االثنني إنه كان في مقدمة 
املشيعني وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 

النهام وقيادات املؤسسة األمنية.  
ــوزارة عن خالص عزائها ألسرة   وأعربت ال
الفقيد داعية املولى عز وجل ان يتغمده بواسع 
ــان الفقيد  رحمته ويدخله فسيح جناته. وك
أصيب اثناء تأدية الواجب بإصابة بليغة أدت 

إلى وفاته. 

طلبة كلية القانون الكويتية العاملية يحققون 
مركزًا متميزًا في مسابقة فيليب سي جيسوب

عاما بعد عام يسجل طلبة كلية القانون الكويتية 
العاملية حــضــورا متقدما فــي مسابقة فيليب سي 
جيسوب للقانون الــدولــي الــتــي تــقــام سنويا في 
العاصمة األمريكية واشنطن وتشارك فيها جامعات 
من مختلف الدول والقارات، وقد حقق فريق الكلية 
ـــودي، زين  الـــذي يضم أربــعــة طــالب هــم: طــالل ب
األنــصــاري، محمد العنزي، وأحمد احلسن مركزا 
متقدما بحصوله على املركز 19 في املذكرات املكتوبة 
بعد منافسة مع أكثر 600 فريق طالبي ميثلون أرقى 
الكليات واجلامعات في العالم، معظمها من دول متثل 

اللغة اإلجنليزية اللغة األم فيها.
وقد تقدم أ.د. محمد املقاطع رئيس الكلية بالتهنئة 
للطلبة، وشكر فريق الــتــدريــب الــذي ضــم كــال من 
عضوي هيئة التدريس في الكلية  د. أردت ميمتي 
ود. فرح ياسني على جهودهما خالل عدة أشهر من 
العمل املتواصل حتى في أيام اإلجازات لتهيئة أعضاء 
الفريق الطالبي للمشاركة بفعالية وجدية في هذه 
املسابقة الطالبية العريقة التي تعتبر األكبر في 
العالم جلهة عدد اجلامعات التي تشارك فيها سنويا 
على مدى حوالي 60 عاما منذ انطالقتها وحتى اليوم، 
وهــذا املركز املتقدم الــذي حققه طلبتنا كــان نتيجة 
لعدة عوامل في مقدمتها امتالك هؤالء الطلبة جلميع 
املقومات التي تؤهلهم للنجاح والتميز والتفوق في 
هذه املسابقة ومنها تأهيلهم على مدى عدة أشهر من 
التدريب وورش العمل وتشجيعهم على البحث حتى 
يتمكنوا من إعداد املرافعات املكتوبة بإتقان، وامتالك 
القدرات لتقدمي املرافعات الشفهية أمام جلنة التحكيم 

بشجاعة وطالقة مدعومتني باحلجج املقنعة، ولذلك 
أتت هذه النتيجة املشرفة التي آمل أن تكون حافزا 
للفرق الطالبية التي ستمثل كلية القانون الكويتية 
العاملية في السنوات املقبلة لتحقيق املزيد من املراكز 
املتقدمة، حتى يرفعوا اسم الكويت واسم الكلية عاليا 

في هذا احملفل الطالبي العاملي.
وأضــاف أ.د. املقاطع: إننا في إدارة الكلية عملنا 
باستمرار على تشجيع طلبتنا على املشاركة في 
املسابقات احمللية واإلقليمية والدولية باللغتني 
العربية واإلجنليزية إلدراكنا ملدى اآلثار اإليجابية 
ملثل هذه املشاركات على الطالب من جوانب عدة تسهم 
في إثــراء معلوماته وثقافته القانونية، وتشجعه 
على البحث العلمي، ومتكنه من صياغة مذكرات 
الدفاع واالدعاء وفقا لأسس العلمية املعتمدة عامليا، 
ومتنحه الشجاعة األدبية ملواجهة الفرق األخــرى 
واحلديث بطالقة متسلحا بوجهة نظر واضحة، وفي 

ذات الوقت احترام الرأي اآلخر.
بــدورهــا تقدمت مديرة إدارة التطوير الطالبي 
واملسابقات أ. هناء اإلبراهيم بالتهنئة للفريق الطالبي 
واملدربني، وأثنت على كل من ساهم بجهد في حتقيق 
هذا اإلجنــاز الــذي يرمز إلى املكانة األكادميية التي 
استطاعت كلية القانون الكويتية العاملية حتقيقها 
لتثبت باستمرار أنها فعال تقدم لطلبتها تعليما 
قانونيا متقدما يؤهلهم للتميز في كل مجال يخوضون 
فيه غمار املنافسة حتى بلغة ليست لغتهم األم مع 
زمــالء لهم ميثلون جامعات أمريكية وأوروبــيــة 

وآسيوية عريقة.


