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جنتي: تهديدنا بضرب القواعد األميركية في المنطقة 
رّد طبيعي على تصريحات أميركا وإسرائيل بمهاجمة إيران

أسامة أبوالسعود
أكد الس���فير االيراني لدى 
البالد علي جنتي ان العالقات 
الكويتية � اإليرانية تشهد تطورا 
وازدهارا دائمني وان هناك زيارات 
مستمرة لقادة البلدين، مبينا 
وجود ارادة سياسية لقيادتي 
البلدين لتعزيز هذه العالقات 
في جميع املجاالت االقتصادية 
والسياسية والثقافية والعلمية 
واألمنية من خ���الل االتفاقات 
املبرمة ب���ني وزارتي الداخلية 
بالبلدين واللجان األمنية التي 
جتتمع سنويا وبشكل دوري 
في الكويت وإيران، اضافة الى 
التي تعقد بني قوات  اللقاءات 
خفر السواحل للبلدين لتنسيق 

القضايا التي تهم البلدين.
ج���اء ذلك خ���الل تصريح 
صحاف���ي جلنتي مبناس���بة 
االحتفال الذي اقامته السفارة 
مبناسبة عيد اجليش بحضور 
السفراء وامللحقني  العديد من 

العسكريني.
وح���ول ما حملته رس���الة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د للرئيس جناد 
التي حملها اليه املستشار محمد 
أبواحلسن وما إذا كانت رسالة 
تهيئة لزيارة صاحب الس���مو 
األمير إليران، قال جنتي: انا لم 
اطلع على مضمون الرسالة ألنني 
لم التق املستشار أبواحلسن، 
مؤكدا ان ارس���ال رس���الة من 
صاحب السمو األمير للرئيس 
جناد يدل على نوعية العالقات 
بني الكويت وايران، مشيرا الى 
التبادل املستمر للرسائل بني 

قيادتي البلدين الشقيقني.

مشاركة خجولة

وحول مشاركة الكويت في 
مؤمتر حظر الس���الح النووي 
والت���ي وصف���ت باخلجولة 
ق���ال جنتي: ملاذا خجولة؟ لقد 
وجهت دعوات للكثير من وزراء 
اخلارجية اال ان وجود ارتباطات 
لبعضهم مثل مرافقة الش���يخ 
د.محمد الصباح لسمو الرئيس 
في رحلته األوروبية، حال دون 

املشاركة في املؤمتر.
وأض���اف: لقد ش���ارك في 
املؤمتر رئيس ادارة املنظمات 
الدولية بوزارة اخلارجية وكذلك 

العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية من وجود 
خطة خليجية � فرنسية حلل 
امللف الن���ووي االيراني، قال: 
لي���س لدينا خلفي���ة عن هذه 
الرؤية اخلليجية � الفرنسية، 
ونرى انه بالعكس فرنسا كانت 
والتزال تعارض النشاط النووي 
االيراني وه���ي واحدة ضمن 
التي تتابع  مجموع���ة »1+5« 
فرض عقوب���ات جديدة على 
ايران، ولذل���ك نحن ال نتوقع 

اي مساعدات فرنسية.

عقوبات

وبخص���وص ادراج فرض 
عقوب���ات جديدة عل���ى ايران 
ضمن اجن���دة اجتماع مجلس 
األم���ن املقبل، ق���ال: الواليات 
املتحدة االميركية وبعض الدول 
االوروبية مثل بريطانيا تريد 
فرض عقوبات جديدة على ايران 
لشل حركتها، اال انهم يواجهون 
معارضة من قبل الصني وروسيا 
وحت���ى دول اخرى غير دائمة 

العضوية مثل البرازيل.
وأضاف: ميك���ن ان يصدر 
مجلس االمن قرارا ضد ايران، 
لكن ال أتصور ان يكون مجديا 

لو طلب منا فسنكون جاهزين 
للمساعدة.

دول الجوار

التهدي���دات  وبخص���وص 
االيراني���ة بض���رب القواع���د 
االميركية املرابطة بدول اخلليج 
رغ���م تأكيدها بانه���ا تتمتع 
الدول  بعالقات جيدة مع هذه 
قال جنتي: ال يوجد أي تناقض 
في التصريحات االيرانية جتاه 
دول اجلوار ومنها دول اخلليج 
العربي اال ان الواليات املتحدة 
واس���رائيل هما اللتان تهددان 
ايران ولذلك فتهديدنا بضرب 
القواعد االميركية في املنطقة 
رد طبيعي لتصريحات اميركا 

واسرائيل.
التهدي���دات  ان  واض���اف 
االيرانية موجهة ضد من يريد 
ان يتع���دى على ايران ال على 

دول اجلوار.
وقال جنتي: ان يوم اجليش 
سمي بعد انتصار الثورة الن 
الش���يوعيني واعداء  عددا من 
الثورة رفعوا شعار حل اجليش 
في ايران ولذلك أمر مؤس���س 
اجلمهورية االس���المية االمام 
اخلميني مبظاه���رة صاخبة 

ألننا مهدن���ا لعقد هذا املؤمتر 
قبل 6 أشهر.

واض���اف: لقد ش���ارك في 
العديد من  مؤمتر واش���نطن 
الق���ادة، ولكننا نعلم جيدا ان 
موقف الواليات املتحدة وبعض 
الغربية موقف مزدوج  الدول 
ألنهم يقبل���ون بوجود مئات 
ال���رؤوس النووية عند  م���ن 
اسرائيل ولكنهم ال يتحملون 
تخصيب اليورانيوم في ايران 
بنس���ب ضئيلة إلنتاج الطاقة 

الكهربائية.

دعم سورية

وردا عل���ى م���ا ص���رح به 
السفير الس���وري لدى البالد 
بس���ام عبداملجيد فيما يتعلق 
بتضامن والتفاف دول اجلوار 
ومنه���ا ايران حول س���ورية 
في ح���ال ما وجهت لها ضربة 
عسكرية، قال: ايران تقف منذ 
انتصار الثورة وحلد اآلن بجانب 
سورية كدولة مقاومة للنظام 
الصهيوني، ولذلك لو تعرضت 
سورية ألي عدوان اسرائيلي 
وطلبت أي مساعدة، فإنه من 
الطبيعي الوقوف الى جانبها.

وحول ما ص���رح به االمني 

او جديا.
وحول م���ا تردد عن فرض 
اقامة جبرية عل ى املصلح محمد 
خامتي قال: ل���م تفرض اقامة 
جبرية علي���ه، وحتى محامي 
الرئيس خامتي نفى منع خروج 
خامتي من اي���ران، وقال: كان 
هناك توصية من بعض اجلهات 
بعدم مشاركة الرئيس خامتي 

في املؤمتر ألغراض خاصة.

العالقات اإليرانية ـ المصرية

وعن اع���ادة تصدير القمح 
االيراني ملصر، وهل باإلمكان 
العالقات السياس���ية  تطبيع 
معها، قال: ان العالقات التجارية 
بني مصر وإيران كانت والتزال 
مستمرة ونش���طة، وال توجد 
هناك أي مشاكل في هذا اجلانب، 
رغم ما تعانيه عالقات البلدين 

السياسية من فتور.
وح���ول اس���تعداد ب���الده 
للتعاون م���ع اململكة العربية 
الس���عودية في مدين���ة امللك 
ان  النووية  عبداهلل للطاق���ة 
طلب منها ذلك، قال: لقد ابدينا 
الدائم للتعاون في  استعدادنا 
مجال الطاقة النووية السلمية 
مع جميع دول اجلوار ولذلك 

احد الباحثني الكويتيني وعدد 
من الصحافيني.

الخطاب

وفي رده على سؤال يتعلق 
بالرس���الة التي حملها خطاب 
الرئيس االيراني باملناسبة، قال 
جنتي: ان هذه التصريحات كانت 
ردة فعل بالنسبة للتهديدات 
الدول وعلى  الدائمة لبع���ض 
رأسها الواليات املتحدة األميركية 
بضرب ايران وفرض عقوبات 
عليها، وكذلك تهديدات الدولة 
الصهيونية بضرب املنش���آت 

النووية االيرانية.
وأضاف: ولذلك اراد الرئيس 
جناد ان يبني للعالم ان اجليش 
االيراني جاهز للدفاع عن بلده 
بكل األجهزة وبكل ما ميلك من 

امكانيات.

تصريحات

وفيما يتعلق بتشكيك وزير 
الدف���اع االميركي ف���ي وجود 
استراتيجية اميركية ملتابعة 
البرنام���ج الن���ووي االيراني 
قال: لم أقرأ تصريحات غيتس 
هذه ولكني قرأت تصريحاته 
السابقة التي أكد فيها ان ايران 
النووي  الى السالح  لن تصل 

قبل 4 سنوات.
وأض���اف: لقد قلن���ا مرارا 
نحن ال ننوي انتاج الس���الح 
الن���ووي وان املؤمتر املتعلق 
بحظر السالح النووي الذي عقد 
في طهران أمس دليل على ان 
ايران تدافع عن حقوق احلصول 
على البرنامج النووي السلمي 
انتاج االس���لحة  وتع���ارض 
النووية، وه���ذا ما اكده القائد 
الدين االس���المي  ان  خامنئي 
يحرم استخدام اسلحة الدمار 

الشامل.

مؤتمر طهران

وفي رده ح���ول ما اذا كان 
مؤمتر طهران حلظر الس���الح 
النووي ردا على مؤمتر واشنطن 
الذي كانت فيه ايران احلاضر 
الغائب، قال: كانت هناك رسالة 
ايرانية موجهة للدول الغربية 
من خ���الل عقدها ملؤمتر حظر 
االسلحة النووية، اال ان تزامنه 
مع عيد اجليش لم يكن مقصودا، 

للجيش في الشوارع االيرانية 
وسمي بيوم اجليش، وحتتفل 
ايران سنويا بهذه املناسبة داخل 
ايران عبر مسيرات ومناورات 

للجيش االيراني.
وكذلك خ���ارج البالد وعبر 
العالم،  سفاراتها املعتمدة في 
مؤك���دا ان اجن���ازات اجليش 
االيراني كبيرة جدا على الرغم 
من املشاكل التي واجهته بعد 
تأسيس اجلمهورية االيرانية 
وخاص���ة احلرب التي فرضت 
عليها من قبل النظام العراقي 

البائد وملدة 8 سنوات.
واض���اف: ان ه���ذه احلرب 
علمتن���ا درس���ا كبي���را وهو 
النفس ولذلك  االعتماد عل���ى 
فإيران لديه���ا اكتفاء ذاتي في 
الصناعات احلربية وفي بناء 
املتقدم، مؤكدا وقوف  اجليش 
ال���ى جانب دول  ايران الدائم 
اجل���وار واملنطق���ة وال تريد 
لدول اجلوار اال اخلير والسالم 

والتقدم واالزدهار.
وم���ن جهت���ه اك���د امللحق 
العسكري االيراني لدى البالد 
القوات  ان  مجتبى قمص���ري 
املس���لحة االيرانية ليست اال 
قوة دفاعي���ة حتترم تاريخها 
وتعتز به وتسعى نحو اقرار 
السالم واالستقرار في املنطقة 

والعالم.
وقال في كلم���ة القاها امام 
ان الشعب االيراني  احلضور: 
ينظر الى الكويت كبلد صديق 
يحترمه ويق���دره، معتزا مبا 
يجمعهم���ا من عالق���ات مودة 

وجيرة.
وأضاف ان الشعبني الكويتي 
وااليران���ي تربطهما قواس���م 
مش���تركة كثيرة، مؤكدا على 
تطوير وتعزيز هذه العالقات 
املميزة ب���ني البلدين والقائمة 
على أساس املصالح املشتركة 

واالحترام املتبادل.
وأشار الى ان كال من الكويت 
وايران تعرضتا العتداء وعدوان 
النظام العراقي البائد وتوليان 
كل االهتمام الس���تتباب األمن 
ف���ي املنطقة  الس���الم  وإقرار 
والس���الم الدائ���م ف���ي العالم 
ألنهما حتملتا تكاليف باهظة 

مما جرى.
وذكر ان إليران تاريخا عريقا 
لم يكن في يوم من االيام مصدر 

تهدي���د ألي م���ن دول اجلوار 
وشعوبها، مؤكدا ان تاريخ ايران 
أثبت جليا انها كانت والتزال 
وس���تكون مظه���ر االطمئنان 
والطمأنينة لدول اجلوار والتي 
تكن لها كل االحترام والتقدير، 
متمس���كة مببدأ حسن اجلوار 
واملزيد من التواصل والتعزيز 

في العالقات االخوية.
وق���ال: ان يوم ال���� 28 من 
ابري���ل يعتبر يوم���ا تاريخيا 
جليش اجلمهورية االيرانية، 
وقد س���عى الكثير م���ن اعداء 
الشعب االيراني بعيد انتصار 
الثورة االسالمية املظفرة بقيادة 
االمام اخلميني الى القيام بحل 
املقتدر حتى  اجليش االيراني 
يتمكنوا من الوصول الى حتقيق 

اهدافهم.
واض���اف: لك���ن مؤس���س 
اجلمهورية االسالمية وزعيمها 
الفذ والعبقري أدرك  وقائدها 
جليا هذا اخلطر الداهم وحال 
دون حل اجليش، بل أمر بقيام 
اجليش باالستعراض وعرض 
قوة هذا اجليش في الشوارع.

وأش���ار الى ان تسمية يوم 
اجليش وملحمة القوات البرية 
للجيش االيراني ترجع الى هذه 

الواقعة.
وأوضح ان ايران حتتف����ل 
بهذه املناسبة سنوي���ا وتق����ام 
ف���ي  فيه���ا اس���تعراض����ات 
الداخ���ل، ويحتفل بها من قبل 
امللحقيات العسكرية االيرانية 

باخلارج.
التي  الى ان احلرب  وأشار 
فرضت على ايران من قبل النظام 
العراقي البائد رغم مساوئها، اال 
انها أدت الى تقدم وازدهار في 
الصناعات العسكرية والقوات 
املس���لحة، مؤكدا ان منتجات 
اليوم تضاهي  الدفاعية  بالده 
من حي���ث النوعية ما تنتجه 

البلدان املتقدمة.
ادارة  من جانبه، قال مدير 
العالق���ات العام���ة والتوجيه 
املعنوي بوزارة الدفاع وممثل 
رئيس االركان حلضور املناسبة 
العقي���د عدنان اخلش���تي في 
تصري���ح للصحافي���ني: لقد 
جئت ممثال لرئي���س االركان 
ايران  التهاني للشقيقة  ألقدم 
باحتفالها بيوم اجليش، متمنيا 

لها التقدم والتوفيق.

عالقاتنا السياس�ية مع مصر تمر بمرحلة فتور والعالقات التجارية مس�تمرة ونشطة
ل�م ُتف�رض على خاتم�ي اإلقام�ة الجبري�ة ومحاميه نفى من�ع خروجه م�ن إيران

جيران�ه يه�دد  بل�دًا  ليس�ت  أنه�ا  يثب�ت  إي�ران  فتاري�خ  دفاعي�ة  المس�لحة  قواتن�ا  اإليران�ي:  العس�كري  الملح�ق 

السفير اإليراني أكد خالل احتفال السفارة بيوم الجيش أن طهران ال تريد لدول الجوار إال الخير والسالم

العقيد عدنان اخلشتي ممثال لرئيس األركان والسفير اإليراني وامللحق العسكري مجتبى قمصري خالل تقطيع الكيكة

)أحمد باكير( حضور ديبلوماسي في االحتفال بيوم اجليش 

الخميس: نجاحاتنا قائمة على مجهودات جماعية.. ونشكر »اإلعالم« على الدعم والمساندة
أسامة أبوالسعود

اكد االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان الهدف االساسي والفكرة الرئيسية من اقامة امللتقى االعالمي 
العربي تهدف في االساس الى توفير مناخ صحي يلتقي من خالله 
جميع االعالميني ليتناقشوا ويتبادلوا خبراتهم ومعلوماتهم، 
مضيف���ا ان الكويت حرصت على توفير ذل���ك من خالل دعم 
فك���رة امللتقى االعالمي العربي منذ االنط���الق في العام 2003 

وحتى اآلن.
جاء ذل���ك خالل املؤمتر الصحافي ال���ذي عقد امس بفندق 
الش���يراتون لالعالن عن انطالق انش���طة الدورة السابعة من 
اعمال امللتقى االعالمي العربي »االعالم.. التكنولوجيا واالتصال« 
والتي ستقام في الكويت في الفترة من 25 الى 27 ابريل 2010 
حتت رعاية وحضور س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد.
وعرض اخلميس خالل املؤمتر لبداي���ات امللتقى االعالمي 
العربي منذ ان كان مجرد فكرة حتى حتول الى واقع مش���هود 
بانطالق دورته االولى في العام 2003، مشيرا الى انه لم يكن 
لتتحول الفكرة الى واقع لوال اهتمام ورعاية وجهود املخلصني 
وعلى رأسهم صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، حيث 
اشار اخلميس الى ان امللتقى وعلى مدار السبع سنوات املاضية 
استطاع ان يطور من نشاطاته واستطاع ان يستحدث انشطة 
جدي���دة كلها تصب في خدمة تطوير االعالم العربي، فبجانب 
امللتقى االعالمي العربي االساسي هناك امللتقى االعالمي العربي 
للش���باب والذي يقام في القاه���رة بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية وكلية االعالم في جامعة القاهرة وهناك ايضا ملتقى 
ق���ادة االعالم العربي والذي عقدت دورته االولى العام املاضي 
في مملكة البحرين وس���تقام الدورة الثانية منه في جمهورية 
مصر العربية مبكتبة االس���كندرية حيث تعتزم هيئة امللتقى 
االعالمي العربي اقامة هذا امللتقى مرتني في العام، وايضا هناك 
من االنشطة ملتقى احلوار العربي � الغربي وغيرها من االنشطة 

التي تعتزم الهيئة اقامتها على مدار العام.
كما اشار اخلميس الى حفل التكرمي الذي سيقام خالل افتتاح 
الدورة الس���ابعة هذا العام وسيتم من خالله تكرمي احلائزين 
اجلائزة العربية لالبداع االعالمي والذين مت االعالن عن اسمائهم 

في وقت سابق.
ثم تناول اخلميس الش���عار العام له���ذه الدورة »االعالم.. 

التكنولوجيا واالتصال« مؤكدا على ان اهمية هذا الشعار تكمن في 
تلك التحوالت الكبرى التي تشهدها الساحة االعالمية واالنتقال 
التدريجي الى عصر ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصال، مشيرا 
الى انه من الضروري ان تندمج املؤسسة االعالمية العربية في 

مفردات التحديث اجلديدة التي جتتاح العالم.
وكما حتدث اخلميس عن معرض وسائل االعالم وتكنولوجيا 
االتصال الذي يأتي هذا العام مواكبا ملتطلبات العصر ومتماشيا 
مع الش���عار العام لل���دورة وال���ذي يتصل اتصاال مباش���را 
بالتكنولوجي���ا االعالمية اآلنية، مضيف���ا ان هناك العديد من 
املؤسسات واجلهات التي ستشارك في املعرض هذا العام من 

داخل وخارج الكويت.
اما فيما يخص الضي���وف واملدعوين لهذه الدورة فقد اكد 
اخلميس على ان الهيئة حرصت على احداث نوع من التجديد 
في القضايا والضيوف الذين سيشاركون في هذه الدورة، كما 
اشار اخلميس الى ان هذه الدورة ستشهد تنوعا كبيرا وافساح 
املجال اكثر امام مشاركات طلبة اقسام االعالم والشباب املهتمني 

باالعالم بشكل عام.
وقد توجه اخلميس بالش���كر لكل الذين ساهموا في ابراز 
واقامة هذا احلدث وقد خص اخلميس بالش���كر الشيخ احمد 
العبداهلل وزير االعالم ووكيل الوزارة الشيخ فيصل املالك وكل 
العاملني في وزارة االعالم كبيرا وصغيرا على التسهيالت والعون 
واملساعدة التي قدمت من قبل الوزارة، مؤكدا على انه لوال ما 

قدمته وزارة االعالم ملا كان امللتقى ليظهر بهذا الش���كل البهي 
وبهذا الرونق اجلميل، كما توجه اخلميس بالشكر والعرفان لكل 
اجلهات واملؤسسات التي حرصت على رعاية هذا احلدث الضخم 

وكذلك كل االعالميني والصحافيني الكويتيني واملقيمني.
واختت���م اخلميس املؤمتر الصحافي بقوله »ان هذا امللتقى 
هو خير رسالة نستطيع توجيهها الى العالم العربي والعالم 
ككل تعكس صورة الكويت احلضارية املشرقة واجواءها احلرة 
التي ساعدت على مناقشة العديد من القضايا احلساسة التي 

تخص عاملنا العربي في مختلف احلقول وامليادين«.
وقد ش���هد املؤمتر العديد من االسئلة من قبل الصحافيني 
واالعالمي���ني الذين حرصوا على التواجد من اجل معرفة كل 
التفاصيل املتعلقة بهذه ال���دورة، واملعايير التي حتدد منح 
اجلائزة العربية لالب���داع االعالمي اكد اخلميس على ان هذه 
اجلائزة جائزة تكرميية وليس���ت تنافس���ية ويتم ترشيح 
واختيار الشخصيات املكرمة عن طريق ثالث آليات، االستبيان 
والتصويت االلكتروني ع���ن طريق املوقع اخلاص بامللتقى، 
واخيرا االمانة العام للجائزة، مؤكدا على ان هناك العديد من 
الشخصيات التي تستحق التكرمي وسنحرص على فعل ذلك 

في الدورات املقبلة.
وعن ابرز الضيوف املش���اركني اك���د اخلميس على ان هذه 
الدورة ستشهد حضور العديد من الشخصيات االعالمية على 
جميع املستويات الرسمية وغير الرسمية، مشيرا الى ان احلرص 
في هذه الدورة كان اكثر على الضيوف احملاضرين املشتركني 
في جلس���ات جدول االعمال نظرا الهمية القضية التي ستتم 

مناقشتها من زوايا عديدة هذا العام.
اما فيما يخص االختيارات املتعلقة باالعالميني الكويتيني 
في اجلائزة العربية فقد اشار اخلميس الى ان الهيئة حريصة 
على اال تتهم بالتحيز وهناك العديد من االعالميني والشخصيات 
الكويتية تس���تحق التكرمي ولو  كان االمر بأيدينا لكرمناهم 
كل شهر، وحول اجلديد في هذه الدورة اكد اخلميس على ان 
الشعار العام »االعالم.. التكنولوجيا واالتصال« هو اجلديد 
هذا العام الن هذه القضية متش���عبة وحتتاج الى الكثير من 
العمل واجلهود من اجل مالحقة هذا التطور الكبير في املؤسسة 
االعالمية العاملية، مشيرا الى ان الهيئة حرصت في اختيارها 
للضيوف املشاركني في جلسات جدول االعمال على ان يكونوا 

مرتبطني عمليا ومعلوماتيا بهذه القضية.

خالل المؤتمر الصحافي لإلعالن عن انطالق الدورة السابعة من أعمال الملتقى اإلعالمي العربي

)فريال حماد( الزميل ماضي اخلميس متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  

VIVA ترعى الدورة السابعة 
من أعمال الملتقى اإلعالمي العربي

تشارك ش����ركة VIVA لالتصاالت في رعاية الدورة السابعة من 
اعمال امللتقى االعالمي العربي والتي ستقام حتت شعار »اإلعالم.. 
تكنولوجيا االتصال«، حتت رعاية وحضور س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في الفترة من 25 الى 27 ابريل اجلاري. 
وتأتي رعاية VIVA لهذا احلدث اإلعالمي الضخم انطالقا من حرصها 
على املساهمة في تطوير وحتديث وس����ائل اإلعالم واالتصال، في 
الس����وق احمللي خاصة، وعلى استكمال الدور االجتماعي الذي يعد 
من أولويات الش����ركة منذ تأسيسها، فهي صاحبة جتربة رائدة في 
تبني أفكار وأهداف املسؤولية االجتماعية، إذ دأبت على تبني املواهب 
والكفاءات الكويتية الش����ابة ورعايتها وسعت من خالل ذلك الى ان 
تكون حلقة الوصل بني املختصني واحملترفني في املجاالت املختلفة 
وبني املوهوبني والراغبني في تطوير قدراتهم وتنميتها. وقد اعتمدت 
VIVA منذ تأسيسها استراتيجية واضحة جتاه دعم قطاع االتصاالت 
في الكويت في تبني رؤى واستراتيجيات ترتكز في املقام األول على 
تقوية العالقات بني الشركة وعمالئها وتقدمي افضل اخلدمات والعمل 
املستمر على الربط الدائم بني العميل وبني آخر ما مت التوصل اليه في 
عالم خدمات االتصال. ان ما تقدمه VIVA للمجتمع من خالل مشروعها 
لتنمية الكف����اءات واملواهب، ينبثق من حرص الش����ركة والقائمني 
عليها على دفع عجلة التنمية الى األمام، وفي ذلك داللة قاطعة على 
ان VIVA عندم����ا أقدمت على مثل هذا التوجه كان اقدامها بوازع من 
احساس مؤسسيها وقناعتهم بأن املسؤولية االجتماعية لم تعد مجرد 
خيار بل اصبحت واجبا حتميا يجب على كل املؤسسات والشركات 
وأصحاب رؤوس األموال االلتزام به جتاه املجتمع. جدير بالذكر ان 
الرئيس التنفيذي جنيب العوضي سيشارك في احدى ندوات أعمال 
الدورة الس����ابعة من أعمال امللتقى االعالم����ي العربي بعنوان »دور 
التكنولوجيا في تنمية وسائل اإلعالم« حيث سيستعرض العوضي 
 VIVA خالل مشاركته في هذه اجللسة الدور االيجابي الذي تقوم به

من اجل االستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة.


