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في دراسة تناولت واقع وطموح اإلعالم في التنمية

مكي: وسائل اإلعالم الخليجية الفعالة تلعب
دورًا حقيقيًا في التنمية ومختلف مجاالت الحياة

دعا إلنشاء محكمة عدل خليجية قراراتها نهائية

بن طفلة:  دول التعاون بحاجة إلى مرجع مشترك
لحسم بعض الخالفات داخل البيت الخليجي

قالت دراسة حول االعالم اخلليجي والتنمية 
صدرت حديثا ان وسائل االعالم اخلليجية من 
املمكن ان يكون لها دور ملموس من حيث املشاركة 

في التنمية.
وأوضحت الدراسة التي اعدها االستاذ في قسم 
االعالم بجامعة الكويت د.حسن مكي وتضمنها 
كتاب )كونا( الذي حم���ل عنوان »قمة الكويت 
والطموح اخلليجي« مبناسبة استضافة الكويت 
القمة اخلليجية ال� 30 ان هذه الوسائل ال ينافسها 
مصدر آخر في نشر املعلومات أوال بأول، وهي 
االطار االوسع واالكثر فعالية للحوار والنقاش 

والتكامل االجتماعي والثقافي.
وأوضحت الدراسة ان وسائل االعالم اخلليجية 
ميكنها املساهمة في التعليم بطرق مختلفة مبا في 

ذلك التعليم النظامي والتعليم املستمر كما ميكنها ادماج املواطن 
اخلليجي في التنمية من خالل خلق الدافع مبعنى استثارة دوافع 
اجلماهير لبناء الذات الفردية مبا ينعكس عليهم بصفة شخصية 

وعلى مجتمعاتهم ككل.
وتناول د.مكي في دراس���ته تطور وسائل االعالم اخلليجية 
ودورها في تنمية املجتمع، مش���يرا ف���ي البداية الى أن غالبية 
وسائل االعالم اخلليجية املقروءة واملسموعة واملرئية قد نشأت 
مببادرات فردية خارج رحم الس���لطات التنفيذية كما هو احلال 

في غالبية الدول العربية.
وأوضح انه مع تطور االعالم سعت السلطات السياسية في 
دول اخلليج لض���م أجهزة االعالم وبخاصة االذاعة والتلفزيون 
الى املؤسسات الرسمية للدولة ثم تطور األمر مع دخول عصر 
األلفية اجلديدة فدخل القطاع اخلاص بقوة في املجال االعالمي 

لتظهر االذاعات والفضائيات اخلاصة.
وبني د.مكي ان مكونات االعالم اخلليجي تتمثل في الصحافة 

واالذاعة والتلفزيون واملسرح والسينما واالنترنت.
أما من حيث تصنيف مؤسس���ات االعالم اخلليجي من حيث 
امللكية، فقد قسمها الباحث الى ثالثة أقسام رئيسية األول يتعلق 
مبؤسسات ميلكها القطاع اخلاص 100% والثاني يعود ملؤسسات 
ذات ملكية مش���تركة بني القطاعني العام واخلاص فيما القس���م 
الثالث يتمثل في املؤسس���ات ذات امللكية الكاملة للقطاع العام 

في الدولة.

ومن التقسيم امللكي انتقل د.مكي الى التقسيم 
الفك���ري، حيث أوضح ان األجهزة االعالمية في 
دول اخلليج تقسم فكريا الى ثالثة اجتاهات أولها 
حكومي أي انها تسير وفق االجتاه األيديولوجي 
الذي تتبناه الدولة وثانيها جتاري أي يحكمها 
رأس املال وأغراضه وأهدافه وثالثها يتمثل في 
التقسيم األيديولوجي الذي يعكس الفكر الذي 
يتبناه من يقف خلف ذلك اجلهاز االعالمي سواء 
كان فك���را دينيا ملتزم���ا أو محافظا معتدال أو 

ليبراليا حترريا.
وأكد الباحث د.حسن مكي ان االعالم الفعال 
هو الذي يلع���ب دورا حقيقيا في التنمية وفي 

مختلف مجاالت احلياة.
ولتحقيق تل���ك الفعالية املطلوبة، أش�����ار 
الب����احث الى ضرورة توافر ثالثة معايير رئيس���ية في العمل 
االعالمي أساس���ها احلرية ثم املوارد املالية والبشرية ثم الفكر 
والعقيدة التي يس���تند اليها أداء وسائل االعالم في املجتمع أو 

الدولة.
وحول دور االعالم في التنمية قال د.مكي في دراسته ان هذا 
الدور يتحدد من خالل مس���ارين األول أن تلعب وسائل االعالم 
دور املنبه للتنمية من خالل توجيه اهتمام األفراد واملجتمع الى 
قضاي���ا التنمية في حني ان الدور الثاني يتمثل في اقناع األفراد 

واملجتمع وحشد جهودهم لتنفيذ مضامني التنمية.
ورأى الباحث ان وسائل االعالم اخلليجية ميكنها أن تساهم 
في تنمية املجتمع من خالل الوف���اء باملعايير الدولية املعتمدة 

بشأن دور االعالم في النظام االجتماعي.
وأفاد د.حسن مكي بأن هذه املعايير تتمثل في األخبار والتنشئة 
االجتماعية وخلق الدافع واحلوار والنقاش والتعليم والتثقيف 

والترفيه والتكامل.
ولدى ت����ناوله أحد هذه العوامل كالتثقيف م����ثال اعت����بر 
ان وس����ائل االع����الم اخلل����يجية يجب عل����يها أن تس����عى 
ل��صياغة وتنفيذ سياسة انتاج ثقافي، منبها في ذلك الى خطورة 
اعت���م���اد الق���نوات الت����لفزيونية اخلليجية والس���ينما على 
الدراما األجنبية، داعيا الى أن يكون هناك دراما خليجية قادرة 
على املنافس���ة واالهتمام باألعمال الثقافية التي تعكس الواقع 

اخلليجي.

 قال وزير االعالم الس���ابق د.سعد بن طفلة 
ان اهمية القم���ة اخلليجية ال� 30 لدول مجلس 
التعاون اخلليجي املرتقب���ة بالبالد 14 اجلاري 
تأتي في ظروف وحتديات استثنائية صعبة على 

الصعيد اخلليجي واالقليمي والدولي.
واضاف د.بن طفلة في تصريح ل� »كونا« امس 
ان دول مجلس التعاون حتتاج الى مرجع مشترك 
حلس���م بعض اخلالفات داخل البيت اخلليجي، 
مبينا ضرورة إنشاء محكمة عدل خليجية تكون 

قراراتها نهائية.
واشار الى ضرورة انشاء برملان خليجي مشترك 
ميارس الشفافية وينفذ بعض القرارات التي تساعد 
على تقارب الش���عوب اخلليجية مثل االنتقال 
بالبطاقة الش���خصية بني دول املجلس وزيادة 

التجارة البينية والربط الكهربائي وغيرها من القرارات املهمة.
واوضح ان قمة مجلس التعاون تسير وفق مصلحة الشعوب 
اخلليجية ولكن بشكل بطيء نوعا ما حيث ان القمة اخلليجية 
الس���ابقة اصدرت قرارا بشأن الس���وق اخلليجية املشتركة اال 
ان التنفيذ يس���ير ببطء شديد، مشيرا الى ضرورة وجود جهة 

تنفيذية لقرارات قادة دول مجلس التعاون.
ورأى د.ب���ن طفل���ة ان املجلس اخلليجي يحت���اج الى ثالثة 
أمور رئيس���ية أولها ان تكون هناك محكمة عدل خليجية حتل 
اخلالفات اخلليجي���ة والثاني برملان خليجي حتى ولو بطريقة 
التعيني واصفا فكرة املجلس االستشاري بالرائعة حتى اآلن كما 
يحتاج الى مزيد من الصالحيات لالمانة العامة ملجلس التعاون 
لدورها التنظيمي والتنسيقي بني الدول االعضاء ملتابعة تنفيذ 

قرارات معينة.
واك���د ان مجلس التعاون اخلليجي يواجه اكثر من حتد على 
الصعيد االقليمي ومنها التح���دي االيراني والعراقي والصراع 
العربي � االسرائيلي، مبينا انه على الصعيد العاملي هناك االزمة 

االقتصادية واملالية.
وبنينّ ان مجابهة االزمة املالية تأتي في توحد العملة اخلليجية، 
مشيرا الى ان اقتصادات الدول اخلليجية مهمة جدا وكذلك توحيد 
العملة جلميع الدول االعضاء املش���اركة في االقتصاد اخلليجي 

املشترك.
ولفت الى ضرورة تنسيق املواقف اخلليجية في القضايا املختلفة 

باملنطقة مبينا ان الكويت واالمارات والبحرين 
تقيم عالقات ديبلوماسية على مستوى السفراء 
مع العراق وهناك دول مازالت رافضة ملثل تلك 

العالقات مثل اململكة العربية السعودية.
وقال بن طفلة ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
يجب ان حتدد موقفها من االنتخابات العراقية 
التي يفترض ان تكون من النقاط التاريخية في 
مسيرة الشعب العراقي ومسيرة الدميوقراطية، 
مبينا ان دينية وطائفية الدولة لم تؤد اال ملزيد 

من الدمار.
واوضح ان االقتصاد اخلليجي اقتصاد مؤثر 
جدا في االقتصاد العاملي، مبينا ان شركة خليجية 
واحدة اعلنت في وقت س���ابق عدم قدرتها على 
دفع اقساط لتسهيالت البنوك وتأجيلها ملدة ستة 

شهور ما تسبب في اختالل واضح باالسواق العاملية.
واضاف انه من االهمية التنسيق االقتصادي بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي وتفعيل السوق اخلليجية املشتركة مبا ميكن 
ان يخدم مس���يرة مجلس التعاون خلدمة االوطان والش���عوب 

اخلليجية في املنطقة.
وافاد بن طفلة بأن القمة اخلليجية املرتقبة تأتي اكماال جلهود 
الكويت وصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد في محاولة 
تعزيز الدور االقتصادي ورص الصف العربي، مؤكدا دور صاحب 
الس���مو االمير في رص الصف اخلليجي والعربي وازالة بعض 

اخلالفات وجتاوز بعض التباينات في القمة املرتقبة.
واشار الى ان الش���عوب اخلليجية موحدة اعالميا من خالل 
قنوات خليجية ناجحة مثل »ام بي س���ي« و»دبي« و»ابوظبي« 
وغيرها من القنوات املوجودة في منطقة اخلليج والتي تستقطب 

املشاهد اخلليجي بشكل خاص واملشاهد العربي بشكل عام.
وأوضح ان اهمية القمم في الكويت تأتي في ظل االحداث احمللية 
املختلفة التي تواكبها مثل االستجوابات البرملانية باالضافة الى 
ان الكويت هي صاحبة الفكرة للمغفور له الش���يخ جابر االحمد 

ومن هنا فهي تأخذ البعد االعالمي الكبير.
واعتبر ان هامش احلرية االعالمية الواسع في الكويت يخدم 
القم���ة اخلليجية اعالميا، مبينا ان االعالم العاملي يهتم بأي قمة 
او مؤمتر يبحث عن هامش احلرية بحيث يس���تطيع مقابلة من 

يشاء ويتحدث عما يراه مناسبا وهو ما نراه في الكويت.

د.حسن مكي د.سعد بن طفلة

نقل املكاتب الى مواقعها

أبو احلسن مع العقيد محمد هاشم الصبر في جناح اإلعالم األمني

)هاني الشمري(املستشار محمد أبو احلسن خالل جولة في أحد األجنحة

جانب من عملية تسلم املواقع

اللواء الدعي حث القوات على االلتزام بالتعليمات االنضباطية

الحرس الوطني حرك »قوات الواجب«
 لتسّلم مواقعها في تأمين »القمة الخليجية«

نفذت قوات احلرس الوطني 
الواجب« املشاركة في  »قوة 
الثالثني  القمة  تأمني أنشطة 
للمجل����س األعلى لقادة دول 
التتعاون اخلليجي  مجلس 
التحرك لتسلم مواقع  خطة 
املس����ؤولية املكلفة بتأمينها 
بالتعاون مع وزارتي الداخلية 
والدفاع، ورفع حالة االستعداد 

الى الدرجة القصوى.
وح����ث وكي����ل احلرس 
الدعي  اللواء ناصر  الوطني 
الواجب« املش����اركة  »ق����وة 

في أعمال تأمني مؤمت����ر القمة على االلتزام 
بالتعليمات االنضباطية واحلرص على إبراز 

احلرس الوطن����ي بالصورة 
املشرفة التي تليق بسمعته 
ومكانته كأحد أضالع املنظومة 
األمنية ف����ي الكويت في ظل 
التوجيه����ات الكرمية لقيادة 
احلرس الوطني ممثلة برئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ 
س����الم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد، مثمنا اجلهود املبذولة 
من اجلميع للوصول ألعلى 
درجات اجلاهزي����ة في ظل 
القيادة احلكيم����ة لصاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 

وسمو ولي عهده األمني.

اللواء ناصر الدعي

أبو الحسن افتتح المركز اإلعالمي للقمة

اخلاصة مبسيرة وتاريخ هذه املنظومة منذ 
30 عاما من انطالقها داعيا جميع االعالميني 
الى االستفادة من هذه االنشطة. وكشف ابو 
احلسن عن تنظيم زيارات للصحافيني الى 
بعض املؤسسات في الدولة مثل مجلس 
األمة والصندوق الكويتي للتنمية ومركز 
دسمان بهدف االطالع على بعض املؤسسات 

الكويتية.
ونفى أبو احلس���ن ان يعق���د وزراء 
اخلارجية مؤمترا صحافيا بعد اجتماعهم 

اليوم.
هذا، وأعلن أبواحلسن ان القمة ستخرج 
ب� 3 إجنازات أولها تأكيد املواطنة اخلليجية، 
واملشاريع احليوية في الكهرباء والوحدة 
النقدية إضافة الى ربط دول التعاون عن 
طريق سكة حديدية والذي سيعلن عنه 
خالل القمة، هذا الى جانب االستراتيجية 
الثقافية التي س���يوليها الق���ادة اهتماما 

خاصا.
وعن العالقات اإليرانية � اخلليجية قال 
أبواحلسن »كعادة كل قمة سيناقش هذا 
األمر وتخ���رج توصيات ورؤى خليجية 
هدفه���ا وركنها األساس���ي حتقيق األمن 
والسالم في املنطقة وعدم تصعيد األمور 
وإعط���اء كل ذي حق حقه«، مش���يرا الى 
ان استخدام الطاقة ألغراض سلمية حق 
مشروع لكل الدول ويجب أال حترم أي دولة 
منها، مع تقدمي الضمانات لكل الدول من ان 
هذه الطاقة يجب ان تستخدم االستخدام 
األمثل مبا ال يؤثر على األمن واالستقرار 
والسالم في املنطقة وهذا يأتي من خالل 
التعاون وااللتزام بضوابط الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فهذه أمور أساسية في أدبيات 

ومواقف دول التعاون.
التي جتري  أما بخصوص األح���داث 
أبواحلسن  على احلدود السعودية فقال 
ان القادة س���يولون ه���ذا األمر اهتمامهم 
وليس بالغري���ب ان يهتموا باألمر نظرا 
ألن كل دول���ة خليجية أعلنت عن دعمها 
الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها 
املشروع في الدفاع عن آراضيها وسيادتها 
واستقرارها وترفض اي نوع من التدخل 

في شؤونها الداخلية.

بيان عاكوم وكونا
افتتح رئي���س اللجنة االعالمية لقمة 
مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 
ال� 30 محمد ابو احلس���ن املركز االعالمي 
واملعرض اخلاص بالقمة اخلليجية ال� 30 

التي ستبدأ اعمالها غدا.
واع���رب ابو احلس���ن ف���ي تصريح 
للصحافي���ني على هام���ش افتتاح املركز 
الصحاف���ي ع���ن س���روره بالتجهيزات 
الفنية واالرش���ادية الت���ي يضمها املركز 
والتي س���تكون في خدمة كل االعالميني 
الكويتيني واخلليجيني والعرب واالجانب 

خالل القمة.
وذك���ر ان املركز االعالم���ي يصاحبه 
معرض اعالمي تشارك فيه كل دول مجلس 
التعاون اخلليجي وتتبناه االمانة العامة 
للمجل���س مبينا ان الهدف منه هو تقدمي 
املعلومات والبيانات الالزمة التي يحتاجها 

االعالميون.
ودع���ا االعالميني الى االس���تفادة من 
تواجدهم بالكويت والتجاوب مع االنشطة 
اللجن���ة االعالمية والتي  التي وضعتها 
تتضم���ن زيارة ملجلس االمة والصندوق 
الكويت���ي للتنمي���ة االقتصادية ومكتبة 
البابطني ومركز دس���مان البحاث امراض 

السكر.
وعن ع���دد االعالميني املش���اركني في 
املؤمتر قال انه وصل الى البالد ما يقرب 
من 100 صحافي واعالمي حتى الس���اعة 
السابعة مساء امس، وسيتوالى وصول 

باقي االعالميني تباعا.
ونقل ابو احلسن عن االعالميني اشادتهم 
اللجنة  التي وفرتها  بحجم االستعدادات 
وذلك بدءا من وصولهم الى مطار الكويت 
وحتى اقامتهم في الفنادق مرورا بالتسهيالت 

اليومية التي يتعاملون معها.
وتضم انش���طة املركز االعالمي ندوة 
حول مجريات االح���داث الدولية املؤثرة 
على دول مجلس التعاون اخلليجي تشارك 
فيها جمعية الصحافيني الكويتية ونخبة 
من الضي���وف اضافة الى ندوة القمة في 
عيون وسائل االعالم املختلفة ويشارك فيها 

اعالميون من جميع وسائل االعالم.

ومن اشطة املركز االعالمي عقد ندوة 
بعنوان »الصورة الذهنية عن دول اخلليج 
العربي لدى وسائل االعالم الدولية« وتضم 
اس���اتذة متخصصني في املجال االعالمي 

من الكوي���ت ودول اخللي���ج. ولفت أبو 
احلس���ن إلى أن املعرض اخلليجي املقام 
على هامش القمة يتضمن انش���طة دول 
مجلس التعاون ويوفر جميع املعلومات 

معرض خليجي عن مسيرة »التعاون« على مدى 30 عامًا

مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: البيان الختامي
سيشمل االتحاد النقدي والربط الكهربائي

القربي يحمل رسالة من صالح إلى األمير

بيان عاكوم
أك��دت مصادر ديبلوماس��ية ل� »األنباء« أن مش��روع البيان اخلتام��ي الذي مت إعداده 
س��يتضمن عدة نقاط مهمة، مش��يرة الى أن��ه يركز على اجلانب االقتصادي وما س��يتم 
التصديق عليه كاالحتاد النقدي وتدش��ن الرب��ط الكهربائي. ولفتت املصادر الى ان البيان 
اخلتامي سيتطرق الى موضوع اجلزر اإلماراتية الثالث ويطالب بحلها بالطرق السلمية مع 
إيران. وبينت املصادر ان مشروع البيان اخلتامي ركز على ضرورة إرساء الوحدة الوطنية 

في العراق، كما اثار اجلوانب اإلرهابية والعسكرية.

صنعاء - كونا: توجه وزير اخلارجية اليمني د.أبوبكر القربي مس��اء أمس الى الكويت 
ف��ي زيارة تتزامن مع عقد القمة ال� 30 ل��دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. وقال 
القربي للصحافين لدى مغادرته صنعاء انه يحمل رس��الة من الرئيس علي عبداهلل صالح 
الى اخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد رئيس القمة ال� 30 لقادة دول مجلس 
التعاون املقرر عقدها غدا في الكويت. وأوضح ان الرسالة تتعلق باملستجدات على الساحة 
اليمنية وعالقة اليمن مبجلس التعاون وآفاق الشراكة املستقبلية كما تتضمن اشادة اليمن 

مبوقف دول املجلس الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

رئيس اللجنة اإلعالمية املستشار في الديوان األميري محمد أبو احلسن متفقدا املركز اإلعالمي للقمة


