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الصحافة اإللكترونية رافد قوي لإلعالم التقليدي

وزير اإلعالم :رسالة جمعية الصحافيين تظهر وجه البالد التنويري

• حممد اجلربي مع وفد جمعية ال�صحافيني

�أكد وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجل�بري احلر�ص على
دع���م جمعية ال�صحافيني «�إح���دى
م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين الكويتية
التي نفخر بها ملا تقدمه من ر�سالة
وطنية حقيقية لإظهار الوجه احل�ضاري
والتنويري والثقايف والإن�ساين للكويت
داخليا وخارجيا».
و�أع��رب اجل�بري عقب ا�ستقباله وفد
اجلمعية عن االعتزاز بفوز ع�ضو جمل�س
�إدارت��ه��ا ده�يران �أب��ا اخليل بع�ضوية
اللجنة التنفيذية ل�لاحت��اد ال��دويل
لل�صحافة ،مبين ًا �أن��ه «دليل على ما
تتمتع به الكويت من الدميقراطية
وحرية الر�أي والتعبري».
ولفت يف هذا ال�ش�أن �إلى م�ساحة حرية
التعبري التي ن�ص عليها الد�ستور
ويعمل على حمايتها ودعمها �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،م�شددا
على �أن احلكومة ال تدخر جهدا يف دعم
وم����ؤازرة كل من ميثل الكويت خري
متثيل.
وت��ق��دم وف��د «ال�صحافيني» بال�شكر
للوزير اجلربي على دعمه غري املحدود
للجمعية ور�سالتها ما كان له عظيم
الأثر يف فوز �أحد �أع�ضائها بهذا املن�صب
الدويل الرفيع يف عامل ال�صحافة.
و�أ���ش��اد ع�ضو اللجنة التنفيذية يف
االحتاد الدويل لل�صحافة وع�ضو جمل�س
�إدارة اجلمعية دهريان �أبا اخليل بتبني
اجلربي مقرتح االحتاد الدويل «�إعالن
مبادئ حرية الإعالم يف الوطن العربي»
وتقدميه لوزراء الإعالم العرب خالل
تر�ؤ�سه وفد الكويت يف الدورة الـ 50
التي عقدت يف جامعة الدول العربية
بالقاهرة.
وقال �أبا اخليل �إن ذلك «ي�ؤكد الدعم
غ�ير امل��ح��دود ال��ذي يوليه اجلربي
و�إمي��ان��ه ب�أهمية الإع�ل�ام ودوره يف
البناء والتنمية مبا يخدم املجتمع
ويو�صل الر�سالة الإعالمية التي ن�سعى

•  ...ومع الإعالمية بدور املطريي

القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب

الجبري :اتحاد الطلبة في الخارج وجه مشرق وحضاري للكويت
�أكد وزير الإعالم ووزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي دعم القيادة
ال�سيا�سية لل�شباب واالحتاد الوطني لطلبة الكويت يف اخلارج ملا ميثلونه
من وجه ح�ضاري م�رشق للكويت وهم �أي�ض ًا �سفراء لبلدهم يف اخلارج.
و�أ�شاد اجلربي عقب ا�ستقباله وفدا من االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع
الواليات املتحدة مبا يقدمه االحتاد من �أن�شطة وفعاليات وطنية واجتماعية
بني �أو�ساط الطلبة الدار�سني يف اجلامعات الأمريكية.
وقال �إن تلك الأن�شطة لها ت�أثري كبري يف ا�ستقرار الطلبة النف�سي وزيادة
حت�صيلهم العلمي �إلى جانب ما ت�شكله هذه الأن�شطة من عناوين عري�ضة
ملا تتمتع به الكويت من وحدة الن�سيج الوطني والتفاف حول القيادة
ال�سيا�سية العليا للبالد.
و�أ�ضاف �أن متثيل احتادات طلبتنا يف اخلارج هو مبنزلة النافذة التي تطل
من خاللها �شعوب العامل على مدى التح�رض والتقدم العلمي والثقايف
واالن�ساين الذي يتمتع به ال�شعب الكويتي.
ودعا اجلربي الطلبة �إلى بذل املزيد من اجلهد للتزود ب�سالح العلم الذي
ميثل القاعدة الأ�سا�سية لتقدم الأمم واملجتمعات ،الفتا �إلى �أن الكويت
و�أهلها ينتظرون م�ساهمتهم الوطنية يف بناء الكويت احلديثة وحتقيق
الرغبة ال�سامية للكويت اجلديدة .2035
و�أ�شار �إلى �أن احتاد طلبة الكويت فرع الواليات املتحدة �سيقيم م�ؤمتره
ال�سنوي حتت رعاية �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء،
م�ؤكدا دعم وزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب لهذا امل�ؤمتر من �أجل خروجه
بال�شكل الذي يليق بتاريخ االحتاد ومكانة البالد.
من جانبه �أ�شاد الوفد ال��ذي ي�ضم نائب رئي�س الهيئة الإداري��ة خليفة
ال�شحومي ورئي�س اللجنة االجتماعية عبدالعزيز الكندري بدعم الوزير
اجلربي لل�شباب الكويتيني يف الداخل واخلارج ،مما �أ�سهم يف رفع الروح
املعنوية لهم وحر�صهم على متثيل الكويت خري متثيل.
�إليها».
ونوه بحر�ص وزير الإعالم على ت�ضمني
كلمته ب�إعالن املبادئ خالل امل�ؤمتر
املذكور مما ينطلق من قناعته الرا�سخة
و�إمي��ان��ه بحرية ال���ر�أي امل�س�ؤولة

التي تتمتع بها ال�صحافة الكويتية
التي �أ�صبحت عالمة فارقة يف الإعالم
الكويتي والتي تبو�أت مكانة مرموقة
عربي ًا ودولي ًا.
وذكر �أبا اخليل �أن �إعالن حرية الإعالم

وفاة مواطن في حريق منزل بالسرة

• وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب مع خليفة ال�شحومي وعبدالعزيز الكندري

يف الوطن العربي هو مقرتح االحتاد
ال��دويل لل�صحافة وق��دم كورقة �إلى
م�ؤمتر القمة العربية التي عقدت يف
تون�س �أخري ًا.
و�ضم وفد جمعية ال�صحافيني كال من

رئي�سة جمل�س الإدارة فاطمة ح�سني
و�أم�ي�ن ال�رس ع��دن��ان الرا�شد و�أم�ين
ال�صندوق جا�سم كمال وع�ضوي جمل�س
الإدارة دهريان �أبا اخليل وعبدالرحمن
العليان ،وكان �أبا اخليل قد فاز يف

ال تزيد على  ٪50من مساحة الوحدة

«البلدية» :السماح بسنادر التخزين
في قسائم العارضية الحرفية
كتب �ضاحي العلي:
�أ�صدرت بلدية الكويت قرار ًا وزاري ًا وافقت من خالله
على اقامة �سنادر تخزين بالطابق االر�ضي يف منطقة
ق�سائم العار�ضية احلرفية �رشيطة �أال تزيد م�ساحة
ال�سندرة ععلىن  ٪50من م�ساحة الوحدة و�أال يزيد
�صايف ارتفاع بالطة ال�سندرة على  2مرت و� 20سنتيمرت
من م�ستوى ار�ضية ال�سندرة �إل��ى م�ستوى ال�سقف
والكمرات اخلر�سانية ,ان وج��دت ,وعلى ان يتم
تخدميها من داخل املحل وال ي�سمح بتخدميها من
اخلارج و�أال تدخل هذه ال�سنادر �ضمن الن�سبة امل�سموح
بها للبناء.
وقال وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية فهد ال�شعلة يف قراره
الوزاري الذي ا�صدره بهذا ال�ش�أن انه ي�ضاف للبند 3
املتعلق مبنطقة ق�سائم العار�ضية احلرفية الواردة

• جانب من �آثار احلريق

انتخابات اللجنة التنفيذية لالحتاد
ال����دويل لل�صحافيني ال��ت��ي عقدت
خالل امل�ؤمتر الـ 30لالحتاد الدويل
لل�صحافيني يف تون�س �أخريا بح�صوله
على � 225صوتا من �أ�صل .260

وحينها عقد امل�ؤمتر املذكور للمرة
الأول��ى يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا
حتت �شعار «من �أج��ل �صحافة حرة»
مب�شاركة  300قيادي نقابي ميثلون
� 600ألف �صحايف.
فيما �أكد اجلربي دعم الوزارة لل�صحافة
الإلكرتونية لأنها رافد قوي لو�سائل
الإعالم التقليدية و�أحد عنا�رص تطور
العمل ال�صحايف والإع�لام��ي وقوة
ت�أثريه و�رسعة انت�شاره بني خمتلف
الأو�ساط الثقافية والعمرية.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به اجلربي
ع��ق��ب ا���س��ت��ق��ب��ال��ه الإع�لام��ي��ة ب��دور
املطريي مبنا�سبة فوز جريدة «برواز»
الإلكرتونية التي ت��ر�أ���س حتريرها
بجائزة �أف�ضل م�رشوع �إعالمي �إلكرتوين
واعد يف ال�رشق الأو�سط من بني مئات
امل�شاريع الإعالمية يف الوطن العربي
التي تقدمت للمناف�سة يف برنامج مركز
ال�صحافيني العاملي بوا�شنطن.
وق����ال �إن ف���وز ج���ري���دة «ب�����رواز»
الإلكرتونية الكويتية بهذه اجلائزة
مل يكن بال�شيء الي�سري ،خ�صو�ص ًا مع
املناف�سة مع �أ�شهر املواقع االعالمية
الرقمية والواعدة والنا�شئة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط� ،إذ ا�ستغرقت عملية
الت�صفيات ع��دد ًا من الأ�شهر الختيار
�أف�ضلها.
ومن جانبها �أكدت املطريي �أن �شباب
الكويت على قدر امل�س�ؤولية الوطنية
ومتثيل البالد يف املنتديات واملحافل
الدولية بف�ضل الدعم الذي تقدمه وزارة
الإعالم ووزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
والت�شجيع وامل����ؤازرة التي يوفرها
الوزير اجلربي لكل �شباب الكويت.
و�أه��دت هذا الفوز العاملي �إلى �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد و�إلى
ال�شعب الكويتي ،معربة عن امتنانها
للوزير اجلربي على ح�سن اال�ستقبال
وتزويدها بالن�صائح الأبوية من �أجل
رفع راية الكويت عالي ًا.

باجلدول رقم  4اخلا�ص باال�شرتاطات واملوا�صفات
اخلا�صة ب�أبنية مناطق التخزين او املناطق اخلدمية
واحلرفية والتجارية واملناطق ال�صناعية امللحق
بالقرار الوزاري رقم  206ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم
اعمال البناء واجلداول امللحقة به الفقرة «ذ» والتي
تن�ص على انه يجوز اقامة �سنادر للتخزين بالطابق
االر�ضي �رشيطة �أال تزيد م�ساحة ال�سندرة على  ٪50من
م�ساحة الوحدة وال يزيد �صايف ارتفاع بالط ال�سندرة
على  2.20مرت من م�ستوى ار�ضية ال�سندرة الى م�ستوى
ال�سقف والكمرات اخلر�سانية ان وجدت وعلى ان يتم
تخدميها من داخل املحل وال ي�سمح بتخدميها من
اخلارج و�أال تدخل هذه ال�سنادر �ضمن الن�سبة امل�سموح
بها بالبناء وعلى اجلهات املخت�صة ,فيما يخ�صه,
تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ ن�رشه باجلريدة
الر�سمية.

• فهد ال�شعلة

«اإلطفاء» :إلزام الشركات المنفذة للجسور
بوضع اشتراطات الوقاية من الحريق
كتب حم�سن الهيلم:

• رجال الأمن يعاينون املنزل

كتب حم�سن الهيلم:
بينت �إدارة العالقات العامة
والإع��ل��ام يف الإدارة العامة
للإطفاء �أن حريق ًا اندلع يف �أحد
املنازل الكائنة مبنطقة ال�رسة
�أ�سفر عن وفاة مواطن يف العقد

اخلام�س من العمر.
و�أو���ض��ح��ت الإدارة ب����أن مركز
عمليات الإطفاء تلقى بالغ ًا يفيد
عن اندالع حريق ب�أحد املنازل
الواقعة يف منطقة ال�رسة مع
وج��ود �أ�شخا�ص حمتجزين ،
وعلى اثره توجهت فرق الإطفاء

م��ن م��رك��زي �إط��ف��اء ال�شهداء
وحويل.
وعند و���ص��ول ف���رق الإط��ف��اء
للمنزل املكون من  3طوابق تبني
لهم ب�أن احلريق ن�شب يف ال�صالة
بالطابق الأر�ضي و�أ�سفر عن وفاة
مواطن.

�شدد املدير العام ل�لادارة العامة
لالطفاء الفريق خالد املكراد على
�إل��زام ال�رشكات املنفذة مل�شاريع
اجل�سور قيد الإن�شاء و�ضع ا�شرتاطات
ل��ل��وق��اي��ة م���ن احل���ري���ق يف تلك
امل�شاريع.
ج���اء ذل���ك ع��ق��ب اج��ت��م��اع الفريق
امل��ك��راد م��ع امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة
العامة للطرق والنقل الربي م� .سهى
�أ�شكناين يف �إطار احلر�ص على �سالمة
امل�شاريع قيد الإن�شاء من خماطر
اندالع احلرائق.
و�أ�شار البيان �إلى �أن اجلانبني بحثا
التعاون يف �شتى امل��ج��االت التي
ت�ساهم ب�إجناز امل�شاريع الكربى
يف البالد ،م�ضيفا �أن االجتماع يهدف
�إل��ى ت�أمني امل�شاريع احليوية من
�أي خماطر قد تعرقل عملية �إن�شائها
وتت�سبب يف ت�أخري ت�سليم امل�رشوع.
ولفت �إلى �أن هذه اخلطوة ت�أتي

بعد احلريق الأخري الذي اندلع
يف � 2أغ�سط�س احل���ايل ب�أحد
م�شاريع اجل�سور قيد الإن�شاء
على طريق ال�شيخ زايد �آل نهيان

• الفريق خالد املكراد خالل اإلجتماع

«الدائري اخلام�س».
وح�رض االجتماع مدير �إدارة الطرق
ال�رسيعة بالهيئة العامة للطرق
والنقل الربي م .حممود رم�ضان ومن

جانب الإدارة العامة لالطفاء نائب
املدير العام لقطاع املكافحة اللواء
جمال البليهي�ص ونائب املدير العام
لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد.

