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كعادتها السنوية تتلون دولة الكويت في شهر 
فبراير  بألوان العلم الوطني ، وترتدي املباني 
زينتها، وتضيء ال��ش��وارع ب��إض��اءات تعكس 
ألوان العلم الكويتي إيذانا ببدء االحتفال باألعياد 
الوطنية، وحلول الذكرى 59 ليوم االستقالل 
و29 ليوم التحرير، وبهذه املناسبة يتقدم مدير 
عام بيت الزكاة محمد العتيبي  بخالص التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد »قائد العمل اإلنساني«، وولي عهده األمني 
سمو الشيخ نواف األحمد وإلى رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد وعموم شعب 
الكويت الكرمي واملقيمني على أرضها الطيبة بهذه 

املناسبة الوطنية العزيزة على قلوب اجلميع.
وق��ال العتيبي: إنه إميانا ب��دور بيت الزكاة 
الوطني في ترسيخ قيم ال��والء واملواطنة في 
نفوس املجتمع الكويتي، فأنه يحرص دوم��اً 
على املشاركة في الفعاليات الوطنية ترسيخا 
ملبدأ حب الوطن والتضحية بكل غال ونفيس من 
أجله، ولتوعية األجيال املتعاقبة بالدور الفاعل 
لرموز الكويت وحكامها السابقني الذين أرسوا 
دعائم الوحدة الوطنية، كما نستذكر شهداءها 
األب���رار ال��ذي��ن ضحوا ب��أرواح��ه��م ف��داء للوطن 
واحلرية، وال ننسى أبناء الوطن املخلصني الذين 
أعطوا بسخاء في مختلف املجاالت لرفعة شأن 

وطنهم.
وأش��اد العتيبي ب��ال��دور ال��ري��ادي لصاحب 
السمو ف��ي ق��ي��ادة دف��ة ال��ب��الد نحو االستقرار 
والتقدم والتنمية ف��ي شتى امل��ج��االت، وعلى 
رأسها العمل اإلنساني فحظي سموه بلقب »قائد 
العمل اإلنساني« من األمم املتحدة، فقد دأب 
سموه حفظه الله على أن تكون دول��ة الكويت 
سباقة في العمل اخليري اإلنساني، وأن متسك 
بزمام املبادرات العاملية في هذا اجلانب حيث 
حرصت الكويت خالل السنوات املاضية على 
زي��ادة حجم التبرعات في ال��دول التي تصيبها 
كوارث أو أزمات. فاستحقت بجدارة لقب »مركز 

العمل اإلنساني«، تعزيزا لقيم وسمات أخالقية 
تتماشى مع تعاليم ديننا احلنيف، وتعكس حب 
الشعب الكويتي للعمل اخليري وجت��ذره في 

نفوس أبنائه.
ش��ك��ر العتيبي ل��س��م��وه رع��اي��ت��ه الكرمية 
وتوجيهاته السديدة للبيت ما مكنه من مواصلة 
عمله وحتقيق رؤيته للريادة والتميز في خدمة 
فريضة ال��زك��اة والعمل اخل��ي��ري واإلنساني 
داخل الكويت وخارجها ليسجل البيت إجنازات 
وبصمات واضحة في هذا املجال واملساهمة في 
دفع مسيرة التنمية والبناء في بلدنا احلبيب ، 
كما دعا الله عز وجل أن يدمي على وطننا الغالي 
نعمة األمن واألمان، ومزيٍد من التقدم واالزدهار 
في ظل رعاية صاحب السمو أمير البالد وولي 

عهده األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أكد مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد امل��ك��راد أم��س أن خريجي الدفعة ال24 
للطلبة الضباط املكونة من 26 ضابطا إضافة 
جديدة لتطوير العمل اإلطفائي واملساهمة في 

حماية األرواح واملمتلكات.
جاء ذلك في تصريح للصحفيني على هامش 
حفل تخريج الدفعة ال24 وحفل تدشني اآلليات 
اجلديدة برعاية وحضور نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح.

وأض��اف املكراد أن هذه الدفعة تعد إضافة 
جديدة ألنها أول دفعة حتمل شهادة )دبلوم 
هندسة اطفاء( بعد ان اكمل اخلريجون الدراسة 
العلمية والفنية التخصصية بعلوم االطفاء 
ملدة ثالث سنوات بالتعاون مع الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.  

وق���ال: “إننا نحتفل ال��ي��وم كذلك بتدشني 
دفعة من االليات اجلديدة املتطورة التي يصل 
عددها الى 46 الية تستخدم في مجال االنقاذ 

واملكافحة ونقل املياه”.  
وم��ن جانبه ق��ال نائب مدير ع��ام اإلطفاء 
لقطاع تنمية امل���وارد البشرية ال��ل��واء محمد 
الشطي ف��ي كلمة خ��الل احلفل إن��ه مت تأهيل 
وت��دري��ب ضباط ه��ذه الدفعة بالتعاون مع 

احل��رس الوطني الكويتي إض��اف��ة ال��ى هيئة 
)التعليم التطبيقي(.  وتقدم الشطي بالشكر 
للهيئة واحل���رس الوطني وأك��ادمي��ي��ة سعد 
العبدالله للعلوم األمنية على جهودهم مع 
)اإلطفاء( في تأهيل وإعداد الضباط. ومن جهته 
قال رئيس مركز االسناد ب� )اإلطفاء( املقدم حمد 
الراشد في تصريح صحفي بهذه املناسبة ان 
االليات اجلديدة التي مت تدشينها تستخدم في 

مجال املكافحة واالنقاذ والنقل.وأوضح الراشد 
أن م��ن ب��ني اآلل��ي��ات التي مت تدشينها آليتني 
ملكافحة حرائق الطائرات و15 الية للمكافحة 
واالنقاذ و7 اليات )سلم 32 مترا( والية )سلم 

انقاذ للطائرات(.
وأشار إلى أنه مت أيضا تدشني آلية )حامل 
خراطيم( وآلية )ك��وارث دولية( وآلية )إنقاذ 
ثقيل( و7 آليات )نقل مياه ومكافحة 3000 

جالون( وآلية )نقل فوم 3000 جالون( و6 
آل��ي��ات )نقل مياه ومكافحة 6000 جالون( 
وآليتني )حاملة أجهزة تنفس( وآليتني )سلم 

انقاذ 54 مترا وأكثر(.  
 يذكر أن احلفل شهد حضور عدد من كبار 
القيادات العسكرية في اإلدارة العامة لالطفاء 
ووزارة ال��دف��اع ووزارة الداخلية واحل��رس 

الوطني وجمع من أهالي الضباط اخلريجني.

املكراد:  الضباط اجلدد إضافة جديدة لتطوير العمل اإلطفائي

24 من الضباط و تدشني اآلليات اجلديدة »اإلطفاء« حتتفل بتخريج الدفعة الـ 

»بيت الزكاة« هنأ أمير البالد وشعب الكويت 
واملقيمني باألعياد الوطنية

محمد العتيبي

بني مساعد عميد ش��ؤون الطلبة لألنشطة 
الطالبية بجامعة الكويت ورئيس اللجنة العليا 
ل��دوري مناظرات كليات جامعة الكويت الثامن 
باللغة العربية للعام اجلامعي 2020/2019  د.ثقل 
العجمي أن آخر موعد لتسجيل الفرق املشاركة في 
دوري املناظرات يوم األحد املقبل 1 مارس 2020، 
وذلك عبر مكتب العميد املساعد للشئون الطالبية 
أو مكاتب التوجيه واإلرشاد في الكليات اجلامعية، 
موضحا أن انطالق ال��دوري سيكون ي��وم السبت 
املوافق 7 مارس 2020 في املسرح الروماني التابع 
لكلية العلوم احلياتية بالدور الثاني في احلرم 

اجلامعي بالشدادية في الساعة العاشرة صباحا.
وم��ن جهة أخ��رى ذك��رت املشرف العام ل��دوري 
املناظرات د. نوال الكندري بأن الورش التدريبية 
ستكون خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن 1إلى3 م���ارس 2020 
للمدربني واحملكمني وال��ف��رق املشاركة ف��ي مبنى 

التعليم اإلل��ك��ت��رون��ي بجامعة ال��ك��وي��ت باحلرم 
اجلامعي الشويخ من الساعة 5 وحتى 7 مساء 
لتأهيلهم قبل بدء الدوري، الفتة إلى أن عمادة شؤون 
الطلبة حرصت على تنظم ال��ورش التدريبية قبل 
بدء البطولة بوقت كافي ليتسنى للفرق املشاركة 
التعرف على آلية البطولة والتهيئة الكاملة قبل 

االنطالقة.
وأش��ارت د.الكندري أن اللجنة العليا ل��دوري 
املناظرات على أمت االستعداد النطالقة ال��دوري 
بفضل ت��ض��اف��ر ج��ه��ود جميع ال��ل��ج��ان والعمل 
إلجناحها، ليخرج هذا الدوري بشكل مميز، متقدمة 
بالشكر جلميع اللجان على جهودهم املميزة في 
هذه البطولة، كما دعت جميع الطالب والطالبات 
للمشاركة في دوري املناظرات ملا له من أهمية في 
صقل مهاراتهم في مجال اخلطابة واكتساب فن 

احلوار وتقبل الرأي اآلخر.

دوري مناظرات كليات جامعة الكويت 
ينطلق7 مارس

أعرب االحتاد العام للصحفيني العرب 
ع��ن اس��ت��ن��ك��اره وإدان��ت��ه خلطة السالم 
األمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد 
ت��رام��ب حت��ت مسمى “صفقة القرن”، 
م��ؤك��دا أن��ه��ا متثل اع��ت��داء ص��ارخ��ا على 
حقوق الفلسطينيني فى ديارهم وأمالكهم 

وحرياتهم. 
 جاء ذلك في البيان اخلتامي الجتماع 
األم��ان��ة العامة واملكتب ال��دائ��م لالحتاد 
العام للصحفيني العرب والذي عقد على 

مدى يومني مبقر االحتاد بالقاهرة.
وق��ال االحت���اد: إن اخلطة األمريكية 
تضمنت ش��رع��ي��ة الغ��ت��ص��اب اس��رائ��ي��ل 
لألراضي الفلسطينية خالفا لكل القوانني 
وال��ش��رائ��ع ال��دول��ي��ة وق��واع��د وم��ب��ادئ 
السلم العاملي ومشاركة عملية للعدوان 
واجلرائم التي يرتكبها احملتل الصهيوني 

في حق الشعب الفلسطيني.
وأك��د االحت���اد أن “االدارة األمريكية 
وب��ال��ن��ظ��ر إل���ى خ��ط��ورة امل���واق���ف التي 
أعلنتها بانحياز تام ومطلق لفائدة العدو 
االسرئيلي فإنها ب��ذل��ك ج���ردت نفسها 
من جميع مواصفات وش��روط التحكيم 
والوساطة ألنها ال ميكن أن تكون حكما 

وخصما فى نفس الوقت”.
ودع��ا النقابات والنخب العربية إلى 
توعية اجلماهير العربية مبخاطر هذه 
“الصفقة” على القضية الفلسطينية 
وع��ل��ى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وال��ت��ي متنح 
القدس لالحتالل االسرائيلي كعاصمة 
موحدة وتثبت شرعية احتالله لألراضي 
الفلسطينية “وال وج���ود أص��ال ملسمى 
دولة فلسطينية على ارض الواقع في هذه 

الصفقة”.
وأوض��ح في هذا الصدد أن “الصفقة” 
متثل أيضا اعتداء على احل��دود املصرية 
والسورية واللبنانية واألردن��ي��ة مثمنا 

ردود الفعل االيجابية واملؤثرة التي عبر 
عنها الشرفاء من شعوب األم��ة العربية 

ودول العالم .
وأه��اب بجميع التنظيمات االعالمية 
فى الوطن العربي لوضع برامج ضمن 
أنشطتها ملواجهة هذا املشروع الصهيوني 
واحلرص على تكثيف الرسائل والدعوات 
التي تهدف الى التصدي  للتطبيع الذي 

ميثل اختراقا  للصمود الشعبي واملهني.
 وناشد االحت��اد زم��الءه في النقابات 
واالحت���ادات واجلمعيات الصحفية الى 
فتح مجاالت واطر التعاون مع الصحفيني 
الفلسطينيني واسنادهم والتنسيق معهم 
فيما يواجهونه م��ن اع��ت��داء سافر علي 
حقوقهم والتضييق عليهم مؤكدا متسكه 
بوحدة وسيادة ال��دول العربية ورفض 
التجزئة واالنفصال والتدخالت اخلارجية 

.
وعبر عن إدانته وجترميه ألي اعتداء 
على الصحفيني، مستنكرا م��ا يتعرض 
له الصحفيون في كل من اليمن والعراق 
ولبنان الى جانب استهداف الصحفيني 
السوريني خالل “العدوان التركي على 

سوريا” .
وط��ال��ب االحت���اد احلكومات العربية 
بضرورة التعاطي مع مهنة الصحافة في 
ض��وء التطورات واملستجدات احلديثة 
وض��رورة مراجعة التشريعات السالبة 
ل��ل��ح��ري��ات واص�����دار ت��ش��ري��ع��ات متنح 
املمارسة االعالمية العربية ق��درا أوسع 

وآفاقا أرحب من احلريات .
وعبر ع��ن تضامنه املطلق م��ع احت��اد 
الصحفيني السودانيني ج��راء “الضرب 
املباشر” حلرية التنظيم النقابي داعيا 
إل��ى تنسيق اجلهود مع االحت��اد الدولي 
للصحفيني بهدف ايجاد احللول الكفيلة 
ب��دع��م الصحفيني ال��س��ودان��ي��ني وحقهم 

املشروع فى اختيار ممثليهم.
كما عبر عن العزم خالل مؤمتره املقبل 
على متابعة القضايا املطروحة مبا يخدم 

مهنة الصحافة والصحفيني.
وق���ال االحت����اد: إن ح��ري��ة الصحافة 
والتعبير تتعرض ال��ى أب��ش��ع مظاهر 
االس��ت��ه��داف والتضييق، مبيناً أن ذلك 
يتمثل فى اعتقال الصحفيني وسجنهم 
واستخدام القضاء الستصدار ق��رارات 
ادان��ات��ه��م وال��ى القتل العمد ناهيك عن 
األشكال االخ��رى من التضييق والتمييز 

التي حتد من هذه احلرية .
وج���دد إدان��ت��ه ال��ش��دي��دة جلميع هذه 
املمارسات “املتخلفة” مطالبا بضرورة 
االطالق الفوري لسراح جميع الصحفيني 
املعتقلني وال��ى تفعيل مبدأ ع��دم االف��الت 
من العقاب فى حق مقترفي جرائم قتل 

الصحفيني .
 ودع��ا إل��ى حتصني حرية الصحافة 
بضمانات قانونية قوية لتتمكن وسائل 
االعالم من القيام بدورها فى املراقبة ونشر 

األخبار واملعلومات واحتضان النقاش 
العام فى مختلف القضايا املصيرية التي 
تهم الشعوب العربية وت��وف��ر التربة 
امل��ن��اس��ب��ة الس��ت��ن��ب��ات ج��ي��ل ج��دي��د من 
االص��الح��ات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية.
 وأك��د أن ذل��ك لن يتأتي إال عبر إع��ادة 
النظر ف��ي التشريعات املنظمة حلرية 
الصحافة والتعبير لتكون خالية من 

العقوبات السالبة للحرية  .
 ووافق أعضاء االحتاد العام للصحفيني 
العرب خالل االجتماع على تنظيم املؤمتر 
املقبل لالحتاد بالعاصمة اللبنانية بيروت 
خ��الل األس��ب��وع األول م��ن شهر ابريل 
املقبل وقبول عضوية نقابة الصحفيني 
اجليبوتيني باالضافة الى الترحيب بعودة 

نقابة الصحفيني األردنيني الى االحتاد.
وش��ارك في اجتماعات االحت���اد، أمني 
سر جمعية الصحفيني الكويتية عدنان 
الراشد بصفته نائب رئيس االحتاد، ومن 
اجلمعية أم��ني ال��ص��ن��دوق ج��اس��م كمال 

دعا إلى حتصني حرية الصحافة بضمانات قانونية قوية

احتاد الصحفيني العرب: »صفقة القرن« اعتداء صارخ 
على حقوق الفلسطينيني

الصالح يكرم احد اخلريجنيالوزير أنس الصالح خالل حضوره حفل تخريج الضباط

أمني صندوق جمعية الصحافيني الزميل جاسم كمال وعضو مجلس االدارة الزميل الزميل دهيران أبا اخليل املشارك في اجتماع جلنة احلريات

نائب رئيس احتاد الصحافيني العرب وأمني سر جمعية الصحافيني الكويتية الزميل عدنان 

النصر الله: استراتيجية اجلمعية جنحت في تطوير املهنة

»العالقات العامة« احتفلت باألعياد الوطنية
نظمت جمعية العالقات العامة الكويتية ديوانيتها 
الشهرية تزامنا مع األعياد الوطنية، حيث تناولت الديوانية 
احل��دي��ث ع��ن االح��ت��ف��االت ب��األع��ي��اد الوطنية، وه��ن��أ رواد 
الديوانية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء 
واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي باألعياد الوطنية 
وق��ال��وا أن االح��ت��ف��االت التي تعم ال��ب��الد تعزز قيم ال��والء 
واالنتماء للوطن الفتني إلى أهمية نشر التوعية باحلفاظ على 

مظاهر االحتفاالت.
وعبر العاملون ف��ي مجال العالقات العامة م��ن رواد 
الديوانية عن سعادتهم البالغة مبلتقى العالقات العامة الذي 

يتجدد شهريا في مقر اجلمعية، مثمنني دور أعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية في تطوير مهنة العالقات العامة عبر سلسة 

من الفعاليات والدورات التدريبية املتخصصة
وأك��د رئيس اجلمعية جمال جاسم النصر الله حرص 
أعضاء مجلس اإلدارة على اللقاءات الدورية مع العاملني في 
مجال العالقات العامة، وذلك لتبادل اخلبرات واستعراض 

التجارب الناجحة، ما يساهم في التنمية املستدامة.
وعبر عن سعادته بتواجد هذا احلشد من العاملني في 
العالقات العامة، مؤكدا أن اجلمعية هي البيت الثاني جلميع 
العاملني في املجال.وعن تطوير مهنة العالقات العامة، قال: 
نبذل جهودا حثيثة لتطوير املهنة وصقل خبرات العاملني 

في امل��ج��ال، منوها ب��أن استراتيجية اجلمعية جنحت في 
تطوير املهنة كما جنحت في تسليط الضوء على أهمية مهنة 
العالقات العامة وجعلها في املكانة التي تستحق، بعد أن 
كانت هذه املهنة مهمشة في السابق، مشيدا بجهود الرئيس 
الفخري واألعضاء الفخريني وحرصهم على دعم اجلمعية ما 

يدفع باجلمعية إلى األمام.
من جهته قال أمني صندوق اجلمعية بشار الهنيدي: إن 
اجلمعية حققت خالل العام املاضي الكثير من اإلجن��ازات 
والنجاحات. حيث نظمت العديد من الدورات التدريبية التي 
تواكب أحدث املتغيرات احلديثة في املجال، كما نظمت جائزة 

الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء .

د. نوال الكندريد. ثقل العجمي
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