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التقى رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق األوسط ورئيس التحرير وأكد أهمية تعزيز التعاون اإلعالمي بني مصر والكويت

الدعيج: اإلعالم العربي يؤدي دوراً مهماً في إبراز ودعم القضايا العربية في جميع احملافل
أنباء  ادارة وكالة  مجل���س 
الشرق األوس���ط ورئيس 
التحرير في تصريح مماثل 
ل� »كونا« أن للكويت بعدا 
إزاء قضايا  قوميا ووطنيا 
األمة العربية ومتثل ذلك في 
دعمها ومساندتها ملصر في 
مختلف الظروف السياسية 

واالقتصادية. 
ورح���ب حي���در بزيارة 
الش���يخ مب�����ارك والوف��د 
املراف�����ق له الى مقر وكالة 
الش������رق األوس�ط،  أنباء 
مؤك���دا أهمي���ة مث���ل هذه 
الزيارات ودورها في تعزيز 
عالق���ات الت��عاون اإلعالمي 
اللت���ني  الوكال�ت���ني  ب���ني 
تربطهم���ا عالق����ة »قدمية 

ومتجذرة«. 
ودعا ال���ى أهمية تبادل 
اخلبرات اإلعالمية والتجارب 
املشتركة بني الوكالتني السيما 
في مجال اإلعالم االجتماعي 
)سوشيال ميديا(، الفتا الى 
أهمية ما تقدمه وكالة »كونا« 
من خدمات إعالمية »متميزة« 

للقارئ العربي.

االتفاقية املوقع���ة بينهما 
من خالل تب���ادل اخلبرات 
والتدريب اإلعالمي وتبادل 
الزي���ارات بني املس���ؤولني 
التطورات  بهدف مواكب���ة 
التكنولوجي���ة ف���ي املجال 
اإلعالمي، األمر الذي ينعكس 
العمل  ايجابا على مستوى 

وجودته. 
وأش���اد الش���يخ مبارك 
الدعيج بالدور الذي تقوم به 
وكالة أنباء الشرق األوسط 
خلدمة اإلعالم العربي ومبا 
تتمتع به من كوادر بشرية 
وقدرات فنية تس���اعد في 
إيصال رس���التها اإلعالمية 
عل���ى أكمل وج���ه وأفضل 

صورة. 
انه وجه دعوة  واوضح 
رسمية لرئيس مجلس ادارة 
وكالة أنباء الشرق األوسط 
التحري���ر لزيارة  ورئيس 
الكوي���ت بهدف اس���تكمال 
املباحثات الثنائية واالطالع 
العمل في وكالة  على سير 

األنباء الكويتية. 
م���ن جانبه أك���د رئيس 

الى تعزيز  تطلع اجلانبني 
العالقات وتطويرها مبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة. 
ولفت في هذا اإلطار الى 
ضرورة النهوض بالتعاون 
القائم بني الوكالتني وتفعيل 

القضايا  العالقات خلدم���ة 
العربية ونصرتها. 

وأش���اد بعمق العالقات 
»املتميزة« بني وكالتي األنباء 
الكويتية واملصرية والتعاون 
اإلعالمي املثمر بينهما، مؤكدا 

مب���ا في���ه وكاالت األنباء 
العربية يؤدي دورا مهما في 
إبراز ودعم القضايا العربية 
في جميع احملافل، مش���ددا 
في هذا الصدد على ضرورة 
التعاون املس���تمر وتوطيد 

الوكالتني والهادفة الى تطوير 
وتفعيل العمل اإلعالمي في 
مختلف املجاالت ومبا يصب 
في صالح مس���يرة اإلعالم 

العربي. 
واضاف ان اإلعالم العربي 

القاهرة � كونا: أكد رئيس 
العام  املدير  االدارة  مجلس 
لوكال���ة األنب���اء الكويتية 
»كون���ا« الش���يخ مب���ارك 
الدعي���ج أهم��ي���ة تعزيز 
عالقات التعاون اإلعالمي بني 
الكويت ومصر نظرا ألهمية 
الدور ال���ذي يؤديه اإلعالم 
النه���وض باملجتمعات  في 

وتنميتها. 
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الشيخ مبارك الدعيج ل� 
»كون���ا« عق�����ب مباحثات 
أجراها م���ع رئيس مجلس 
الش���رق  أنباء  ادارة وكالة 
األوس���ط ورئيس التحرير 
عالء حيدر وتناولت عالقات 
التع���اون ب���ني اجلانب���ني 
وضرورة تفعيلها وتطويرها 
في ظل املرحلة الصعبة التي 

متر بها املنطقة. 
وقال الشيخ مبارك الدعيج 
ان مباحثاته تركزت على عدد 
من املوضوع���ات وامللفات 
اإلعالمية التي تهم اجلانبني 
الكويتي واملصري وس���بل 
تفعيل االتفاقية املوقعة بني 

 الشيخ مبارك الدعيج مع عالء حيدر  الشيخ مبارك الدعيج أثناء املباحثات مع رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق االوسط ورئيس التحرير عالء حيدر 

أجواء ترفيهية لألطفال

لعب وترفيه

بورشه ادخلت الفرحة الى قلوب األطفال متعة القيادة

قامت مدرسة بورشه 
لتعليم القي���ادة لألطفال 
بتنظيم زيارة ملستشفى 
بي���ت عب���داهلل لرعاية 
األطفال، وكان الهدف من 
الزي���ارة هو تعليم  هذه 
وترفيه األطف���ال، حتت 
رعاية بيت عبداهلل وأيضا 
للتخفي���ف عنه���م ورفع 
معنوياتهم هم وعائالتهم. 
وتأتي هذه املبادرة من مركز 
الكويت، شركة  بورش���ه 
بهبهاني للسيارات � ضمن 
املس���ؤولية االجتماعية 
وااللتزام جتاه ش���رائح 

املجتمع املختلفة.
ويقدم بي���ت عبداهلل 
أعلى مس���تويات العناية 
ش���املة  التلطيفي���ة 
التخصصات لألطفال الذين 
يعانون من أمراض تهدد 
وحتد فترة حياتهم، وكذلك 
دعما لعائالتهم للعمل على 
جتاوز هذه الفترة، وذلك 
من خ���الل خل���ق أجواء 

ترفيهية.
كم���ا أكد ه���ذا احلدث 
الت���زام مرك���ز بورش���ه 
الكويت، ش���ركة بهبهاني 
للس���يارات جتاه مهمته 
في تقدمي برنامجه املميز 
لألطف���ال ف���ي كل أنحاء 
البالد، حتى األطفال الذين 
يواجهون حتديات بدنية 

أو صحية.
وتعليقا على هذا احلدث، 
قال مايك فني، مدير برنامج 
مدرسة بورش���ه لتعليم 
القيادة لألطفال: »تسعى 
مدرسة بورش���ه لتعليم 
القيادة لألطفال دائما إلى 
رسم البسمة على وجوه 
األطفال، باإلضافة إلى تقدمي 

أهم مه���ارات وتعليمات 
السالمة على الطرق. نحن 
ملتزمون باحلرص على 
توفير فرصة املشاركة في 
البرنامج ألكبر عدد ممكن 
من األطفال، وقد أسعدنا 
كثيرا موافقة بيت عبداهلل 

على استضافتنا«.
أطلق البرنامج عام 2011، 
كجزء من مبادرة منظمة 
الصح���ة العاملي���ة »عقد 
من الزمن للعمل من أجل 
السالمة على الطرق« وبدأ 
الداخلية  بدعم من وزارة 
ووزارة التربية والتعليم 
ف���ي الكوي���ت، لضم���ان 
احلص���ول عل���ى تغطية 

تعليمية واسعة.
وم���ن خ���الل برنامج 
مدرسة بورش���ه لتعليم 
القي���ادة لألطفال، حصل 
األطفال في بيت عبداهلل 
على حص���ص تعليمية 
حول السالمة على الطرق، 
وذل���ك قب���ل جتربته���م 
لقيادة س���يارات بورشه 
911 املخصص���ة للصغار، 
خصيص���ا  واملصمم���ة 
للحلب���ة املصغ���رة التي 
تتضمن الفتات وإشارات 
مرور ومن���اذج للدوارات 
والتقاطعات، باإلضافة إلى 
مطبات السرعة وممرات 
املشاة، حيث حتاكي هذه 
النم���اذج أمن���اط الطرق 
احلقيقية، بينما توفر أيضا 
أج���واء ترفيهية لألطفال 
وعائالتهم. كما مت تعليم 
األطف���ال ودعوته���م إلى 
احترام السائقني اآلخرين 
الذهبية  واتباع »القواعد 
للسالمة املرورية«. وفي 
ختام احل���دث، مت تقدمي 
قبعات س���ائقي بورشه، 
كتب بورش���ه ألنش���طة 
األطفال وكتيبات بورشه 
ع���ن القي���ادة الس���ليمة 
لألهالي وأول رخصة قيادة 

لألبناء. 
الس���ياق،  وفي ه���ذا 
قالت منس���قة األنش���طة 
في بي���ت عبداهلل لرعاية 
األطفال، اآلنسة متارا حياة: 
»كان يوما ممتعا ومليئا 
بالترفيه. وكان من الرائع 
مش���اهدة االبتسامة على 
وجوه األطفال وس���ماع 
ضحكاتهم حينما استعدوا 
لقيادة سيارات بورشه 911 

املخصصة للصغار«.

مدرسة بورشه لتعليم القيادة لألطفال
في مستشفى بيت عبداهلل


