
محلياتاالربعاء  6  اكتوبر  2010   8

صاحب السمو امللكي األمير سطام بن عبدالعزيز والشيخ مبارك الدعيج والشيخ حمد جابر العلي وعبداهلل احلسني وعادل الغنيمان

»كونا«.. 3 عقود ونصف من التنوير واالنفتاح اإلعالمي
أصدر مركز اجتاهات للدراسات 
والبحوث )اجتاه���ات( تقريرا 
اعالميا مبناس���بة إطفاء وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( شمعتها 
اخلامسة والثالثني بحلول اليوم 
األربعاء الذي يصادف السادس 
من أكتوبر 2010، لتبدأ مرحلة 
جديدة تس���تكمل بها مسيرتها 
في جتمي���ع األخب���ار ورصد 
األنباء وبث التحليالت وكتابة 
التقارير وإجراء االستطالعات 
وحتديث اإلحصاءات وتوزيع 
البيانات على األفراد واملؤسسات 
اإلعالمي���ة لتزويدهم باخلدمة 
اإلخبارية »اللحظية« وليس فقط 
»الدورية«، التي ال يشوبها حتيز 
أو انحياز، وإيالء أهمية محورية 
الكويتي���ة، بأبعادها  للقضايا 
املختلفة، السياسية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية. ومن هنا، 
بدأ النق���اش العام في الكويت، 
يدور منذ س���نوات قليلة حول 
»تأثي���ر« »كونا«، م���ن حيث 
احملتوى املعلوماتي والبعد املهني 
واملس���توى التخطيطي واألداء 

املؤسسي.

أدوار »كونا«

ت���ؤدي وكالة »كونا« أدوارا 
ومهام عدة، تصب في مجملها في 
دعم اإلعالم الكويتي، حيث يتيح 
موقعها على ش���بكة االنترنت 
بث األخب���ار باللغتني العربية 
واإلجنليزية باملجان، إضافة إلى 
خدمة األخبار الشخصية عبر 
االتصال الهاتفي والتي تتضمن 
آخر األخبار احمللية والعاملية على 
الرسائل  الساعة، وخدمة  مدار 
القصيرة التي تقدم أهم األحداث 
عن طريق الهاتف النقال. كما أن 
الوكال���ة تقوم عن طريق مركز 
التابع لها  املعلومات واألبحاث 
بتوثيق التطورات املختلفة في 
صورة إصدارات سنوية حتمل 
عنوان »أبرز األحداث«، واالهتمام 
بالتغطي���ة املص���ورة ملختلف 
املناسبات الوطنية والعربية، مبا 
يغلب األداء اإلعالمي على األداء 

الدعائي في املعاجلة اخلبرية.
فضال ع���ن ذلك، يتم إصدار 
سلسلة أخرى تناولت موضوعات 
عديدة، سواء تعلقت بالكويت 
أو النظام اإلقليمي اخلليجي أو 
الدولية مثل »جابر  التطورات 
األحمد.. مس���يرة قائد ووطن« 
و»الش���يخ س���عد.. مواق���ف 
وأحداث« و»صب���اح األحمد.. 
40 عام���ا من الديبلوماس���ية« 
الدميوقراطية في  و»مس���يرة 
الكوي���ت« و»الكويت في قلب 
الثقافة العربي���ة« و»جماليات 
الثقافة والفن���ون في الكويت: 
الواقع والطموح« و»احلكومة 
االلكتروني���ة.. رؤية وحقيقة« 
و»الكوي���ت.. وأربع���ون عاما 
من العطاء اإلنس���اني« و»غزو 

أحمد العجيري )1998 � 2006(، 
وأخيرا الشيخ مبارك الدعيج.

وقد شهدت الوكالة في عهد 
الش���يخ مبارك الدعيج تطورا 
ملموسا منذ توليه املسؤولية 
في 27 مايو 2006، السيما فيما 
يتعلق بثالثية »املصداقية والدقة 
وسرعة البث«، األمر الذي دعا 
العمومية  أعض���اء اجلمعي���ة 
العربية  الحتاد وكاالت األنباء 
إلى انتخابه في 21 ديسمبر 2009 
الوكاالت  كنائب لرئيس احتاد 

العربية. 

رسالة »كونا«

هن���اك ما ميكن أن نس���ميه 
»الرسالة املجتمعية واإلعالمية« 
ل� »كونا«، وهي رس���الة تنوير 
حتث عل���ى التنمية في الداخل 
واالنفت���اح على اخلارج، حيث 
حترص »كونا« بصفة دائمة في 
التغطية اإلخبارية على االلتزام 
بالثوابت الوطنية أو عند تنظيم 
املؤمترات أو الندوات املعدة لهذا 
التوجه  الغرض، وأدرج ه���ذا 
ضمن مشروعات الوكالة للخطة 
التنموي���ة اخلمس���ية للدولة، 
وهو ما أطلق عليه »املش���روع 
اإلعالمي لتعزيز القيم األخالقية 

في املجتمع«.
كما أن هن���اك حرصا دائما 
إدارة كونا عل���ى تعزيز  م���ن 
دور الكوادر الوطنية للعاملني 
في املجال اإلعالم���ي، في إطار 
االجتاه نح���و »التكويت«، بعد 
أن استعانت في بداية تأسيسها 
بخبرات صحافية عربية السيما 
فيم���ا يخص حتري���ر األخبار 
»الديس���ك املرك���زي« وللعمل 
مبكاتبها في اخلارج. كما متت 
االستعانة بخبرات أجنبية مع 
بدء البث باللغة اإلجنليزية في 
عام 1980. وقد ارتفع عدد العاملني 
بالوكالة من 75 شخصا عام 1978 

الكوي���ت ووقف���ة ال تنس���ى« 
و»حقوق اإلنس���ان واالحتالل 
العراقي للكويت« و»االعتداء على 
البيئة ف���ي الكويت« و»الهيئة 
التعاون  االستش���ارية ملجلس 
لدول اخللي���ج العربية« و»فن 
املسرح.. دول مجلس التعاون« 
و»سماسرة األخبار حول وكاالت 
األنباء الدولية ومناطق النفوذ« 
كما قدمت اصدارات في الكثير 
من املناسبات احمللية واإلقليمية 
والدولي���ة خاص���ة القمم التي 
شهدتها الكويت منها قمم دول 
مجلس التعاون والقمة اإلسالمية 

والقمة العربية وغيرها.
كما ان دور الوكالة ال يقتصر 
على احمليط الداخلي، وإمنا يشمل 
النطاق اخلارجي بشقيه اإلقليمي 
والدولي. ومنذ فبراير 1979، زادت 
ساعات البث اخلارجي لتصل إلى 
16 ساعة يوميا، وفي 28 نوفمبر 
من نفس العام بدأت كونا تقدمي 
خدمة جديدة مخصصة للسفارات 

والقنصليات في اخلارج. 
الطاب���ع  وبالت���وازي م���ع 
املؤسسي للوكالة، هناك دائما 
أهمية مركزية للفرد »املايسترو« 
العمل  الذي يعزف سيمفونية 
اإلعالم���ي داخ���ل الوكالة وهو 
رئيس مجلس اإلدارة، فضال عن 
أربعة أعض���اء يعينهم مجلس 
الوزراء وفقا لترش���يح وزير 
اإلعالم، ليصبح مجلس اإلدارة 
»السلطة العليا في الوكالة والتي 
يناط بها رس���م االستراتيجية 
لها مبا يحقق األهداف التي من 
أجلها أنشئت«. وقد تعاقب على 
»كرس���ي الرئيس« في الوكالة 
ش���خصيات إعالمية بارزة منذ 
بدء تأسيسها مبرسوم أميري 
وفقا للقانون رقم 70 لعام 1976، 
وهم: برج���س حمود البرجس 
)1976 � 1992(، ويوسف محمد 
السميط )1992 � 1998(، ومحمد 

إلى 365 شخصا عام 1999 حتى 
بلغ 400 شخص غالبيتهم من 

الكويتيني في عام 2010. 
كما تولي كونا اهتماما بتنمية 
قدراتهم وتطوي���ر إمكانياتهم، 
بحيث مت تأس���يس مركز كونا 
القدرات  للتدري���ب وتطوي���ر 
اإلعالمية في عام 1995، وهو ال 
يقتصر دوره على احمليط الكويتي 
بل يشمل اإلطار اخلليجي، من 
خالل تنظيم الدورات التدريبية 
وعقد الندوات وإلقاء احملاضرات، 
ليكون ش���عار الوكالة »املهنية 
أوال«. كم���ا تعد كونا من بني 5 
وكاالت أنباء عربية هي السعودية 
والعمانية والقطرية واليمنية، 
إلى جانب منظمة اليونس���كو، 
س���اهمت في دعم إنشاء معهد 
التدريب اإلعالمي التابع الحتاد 
وكاالت األنباء العربية لتنظيم 
دورات متخصصة بهدف تطوير 
الق���درات اإلعالمية في وكاالت 

األنباء.
عالوة على ذلك، فإن الوكالة 
تسهم في تثبيت الهوية الوطنية 
لدى الفرد في الداخل، من خالل 
تركيزها على الرموز والتواريخ 
واإلجنازات الوطنية وغيرها. كما 
تهتم بإبراز الصورة احلضارية 
للكويت في اخلارج وإظهار دورها 
املتميز في حتقيق الس���الم في 
املنطقة. ووفق���ا لوجهة النظر 
هذه، ف���إن العمل اإلعالمي يعد 
عنصرا داعما للعمل السياسي، 
وهما يشتركان في تعزيز عالقات 

الكويت اخلارجية.

تحديات الوكالة

على مدار تاريخها، واجهت 
كونا حتديات عديدة، وأبرزها 
حتد يتعلق بوجودها وبقائها. 
والالفت للنظر أن كونا املؤسسة 
اإلعالمية واجهت – مثلما واجهت 
الوطنية-  الدول���ة  »الكويت« 

حتدي االحتالل العراقي للكويت 
في 2 أغس���طس 1990، والذي 
قام مبصادرة أجهزتها وتدمير 
مقرها ونهب معداتها وتخريب 
أرش���يفها، إال أنها – أي كونا- 
متكنت خالل فترة وجيزة من 
إعادة بناء نفسها »من الصفر« 
وتنظيم هيكلها اإلداري وطاقمها 
التحريري، وبثت في 3 أكتوبر 
1990 من خالل الكوادر الوطنية 
لها من العاصم���ة البريطانية 
لندن رسالتها للعالم اخلارجي 
ومفاده���ا- حين���ذاك- تأكيد 
ش���رعية النظ���ام السياس���ي 
الكويت���ي بقي���ادة املغفور له 
الش���يخ جابر األحمد الصباح 
واستقاللية الكويت كدولة ذات 
س���يادة معترف به���ا من قبل 
الدولية واإلقليمية،  املنظمات 
وأن ما حدث هو غزو عسكري 
مس���لح وعدوان على شرعية 
وسيادة دولة مستقلة. وقد بلغ 
إجمالي ما بثته من أخبار منذ 
التاريخ املذكور أعلى وحتى 15 
نوفمبر 1991 حوالي 16110 اخبار، 
لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة 

التأسيس.
عل���ى جانب آخ���ر، تواجه 
كونا حتديات خالل السنوات 
املقبلة يتعلق أولها باش���تداد 
املنافسة  مدى مس���ايرة حدة 
مع ما يس���مى بإعالم »املوجة 
 Media New Wave »اجلدي���دة
املتمثل في احملطات الفضائية 
والصحف واملجالت االلكترونية 
واملواقع اإلخبارية على شبكة 
االنترنت وانتشار خدمة األخبار 
النقالة، وغيرها  الهواتف  عبر 
من الوسائل اإلعالمية احلديثة، 
البيئة اإلعالمية  حيث شهدت 
الكويتية خالل السنوات املاضية 
تغي���رات نوعي���ة وحتوالت 
ملموس���ة، نتيجة ملا تفرضه 
متطلب���ات العمل اإلعالمي في 
ظل فضاء مفتوح يتضمن فيضا 
هائال من األخبار وتتدفق آليا من 
كل بقعة جغرافية في العالم دون 
أي معوقات تتعلق باحلواجز 
الوطنية.  اجلغرافية واحلدود 
ومن هنا، ف���إن كونا تخوض 
منافسة شرسة للحصول على 
الس���بق الصحافي والكس���ب 

اإلعالمي واالرتقاء املهني.
وثاني هذه التحديات يتعلق 
بفتح مكات���ب جديدة للوكالة 
ف���ي مناطق بعي���دة جغرافيا 
ومعرفيا مثل وسط آسيا وأميركا 
الالتينية، ليتكامل دورها مع 
القائمة، وهو  املكاتب األخرى 
ما يتطلب االعتماد على كوادر 
البيئات  وطني���ة تفهم ه���ذه 
اإلعالمية اجلديدة. لكن كونا، 
املبن���ى واملعنى، ق���ادرة على 
مواجهة هذه التحديات باستجابة 
س���ريعة وإرادة قوية، وهو ما 

سنراه في الغد القريب.

»اتجاهات« للدراسات يسّلط الضوء على دور الوكالة في الذكرى الـ 35 على إنشائها

برجس البرجس

إحدى شحنات الكتب لدى وصولها الى مقر معرض الكتاب

محمد العجيرييوسف السميط

معرض الكتاب بدأ استقبال شحنات 
الكتب من مصر وسورية ولبنان

أسامة أبوالسعود
بدأت ادارة معرض الكويت للكتاب في استقبال 
ش���حنات الكتب القادمة عن طريق البر من مصر 
وس���ورية ولبنان ومت توزيع الكتب على أجنحة 
الناشرين وفق اخلرائط التي قامت بإعدادها ادارة 
املعرض وقد مت وضع جدول زمني لترتيب وصول 
شحنات الكتب من دول اخلليج واألردن باالضافة الى 
الكتب التي تصل عن طريق املطار حتى يتم إيصال 
الكتب الى الصاالت حيث مت تخصيص الصالة رقم 
5 لدور النش���ر القادمة من مصر وسورية ولبنان 
والصالة رقم 6 لدور النشر الكويتية واخلليجية 
واألردن ودور النشر احلكومية والنشر االلكتروني، 

فيما خصصت الصالة رقم 7 ألجنحة األطفال وصالة 
العرض الرئيسية، وقد بلغ عدد الدور املشاركة في 
املعرض أكثر من 500 دار نشر. هذا ويفتح املعرض 
أبوابه في العاش���رة من صباح األربعاء القادم 13 
أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوب،ر واملعروف وبشهادة 
الناش���رين العرب ان مع���رض الكويت من أفضل 
املعارض العربية من ناحية التجهيزات ومساحات 
العرض الكبيرة حيث يصل الناشر ليجد مطبوعاته 
في اجلناح املخصص ويقوم بترتيبها دون عناء، 
وحت���رص ادارة املعرض على توفير كل الس���بل 
لراحة الناش���ر والزائر لذا يتمتع معرض الكويت 

بنسبة إقبال كبيرة.

أصدرت مؤسس����ة الكويت للتقدم العلمي عددا 
جديدا من مجلة »التقدم العلمي« الفصلية العلمية 
لشهر أكتوبر اجلاري، متضمنا ملفا شامال عن البراكني 
والك����وارث الطبيعية التي كثرت أخيرا. وقال بيان 

صحافي للمؤسسة امس ان ذلك امللف ضم مقاالت 
تسلط الضوء على تلك الكوارث التي باتت مشكلة 
حقيقية تواجه البشرية وظاهرة تستوجب العمل بجد 

إليجاد احللول املمكنة لها والتقليل من مخاطرها.

يفتتح 13 الجاري بمشاركة 500 دار نشر

صدور العدد الجديد من »التقدم العلمي«

العسكر: إقرار »نفط الخليج« معادلة سلم الدرجات 
إنجاز رائع يسجل لنقابة العاملين في الشركة

تأكيدا ملا نش���ر في الصحف 
واعلنته النقابة بتاريخ 2010/9/6 
عن انتهاء دراس���ة معادلة سلم 
الدرجات وفي مبادرة طيبة ورائعة 
اقرت ادارة الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج معادلة س���لم الدرجات 
اجلديد جلميع موظفي عمليات 

اخلفجي املشتركة.
وصرح رئيس مجلس ادارة 
العاملني بالش���ركة فالح  نقابة 
العسكر بأن مفاوضات النقابة مع 
ادارة الشركة اثمرت عن موافقة 
واستجابة ادارة الشركة ملقترح 
النقابة مبعادلة س���لم الدرجات 
الوظيفي اجلديد للعاملني مبنطقة 
اخلفجي مقارنة مبا هو معمول 
به في املكتب الرئيسي وتفعيله 

اعتبارا من 2010/11/1.
وتقدم العسكر بهذه املناسبة 
التهان���ي والتبريكات  بخالص 

التعديل وتلك  له���ذا  باخلفجي 
املساواة.

وت���دل هذه املس���اواة داللة 
واضح���ة عل���ى م���دى تفاعل 
املس���ؤولني مع قضاي���ا العمال 

العاملني  الكويتي���ني  لزمالئ���ه 
مبنطق���ة العمليات املش���تركة 
باخلفج���ي على اقرار الش���ركة 
ملعادلة سلم الدرجات والتي جاءت 
بناء على مقترحات ومطالبات 
النقابة نظرا لوجود فوارق بني 
سلم الدرجات في اخلفجي وسلم 
الدرجات في الشركة مما ترتب 
عليه فروق شاسعة بني املوظفني 
على الوظائف االدارية والفنية من 
حيث الدرجة ومدة اخلبرة وما 
يتبع ذلك من فروقات في العائد 
املادي ومساواتهم بزمالئهم في 
عمليات الوفرة واملكتب الرئيسي 

وشركات القطاع النفطي.
وبني العسكر ان هذا االجناز 
يعتبر عمال رائعا للنقابة وموافقة 
اروع من ادارة الشركة تصب في 
مصلحة العمل والعمال وتأكيدا 
على احقية هذه الفئة من العاملني 

العادل���ة واملنطقية ومتنى على 
العادلة  الشركة دراسة املطالب 
االخ���رى املطروحة على جدول 
املفاوضات او التي متت مخاطبة 
الشركة فيها من خالل املراسالت 

واالجتماعات.
وحث العس���كر العمال على 
بذل املزيد من اجلهد واالخالص 
والتفاني في العمل من اجل ان 
تظهر الشركة بقيادتها وعمالتها 
النموذج واملث���ال، موضحا ان 
االجن���از احلقيقي ه���و ثقتهم 
بنقابته���م والتفافه���م حوله���ا 
وتأييدهم بكل ما تراه مناس���با 
وشرعيا لتحقيق مطالبهم العادلة، 
واحملافظ���ة على مكتس���باتهم 
وحتس���ني اوضاعه���م املادي���ة 
واالجتماعية، مؤكدا ان مجلس 
النقابة يس���ير مبنهجية  ادارة 
واضحة وبخطى ثابتة وينتقل 

من اجن���از آلخر ولم يألو جهدا 
او يدخر وقتا للس���عي الدؤوب 

لتحقيق كل ما يصبون اليه.
واختتم العسكر تصريحه بان 
مجلس ادارة النقابة بصفته ممثال 
العاملني بالشركة ثمن  جلموع 
هذه املبادرة االيجابية وال يسعه 
اال تقدمي جزيل الشكر وخالص 
االمتنان الى الس���يد بدر ناصر 
االدارة  اخلشتي رئيس مجلس 
الروح  املنت���دب على  والعضو 
التفاوضية وتفهمه ملختلف قضايا 
العاملني وجتاوب���ه مع مطالب 
النقابة ونخص بالشكر السيد 
سند السند نائب رئيس مجلس 
االدارة وكل من ساهم بجهوده 
املخلصة في املعادلة منذ اقتراحها 
حتى اقرارها سائلني اهلل التوفيق 
للجميع ملا في���ه اخلير لوطننا 

ومصلحة العمل والعاملني.

هّنأ موظفي الخفجي وتمنى أن يكون هذا الحافز انطالقة نحو العمل الجاد

فالح العسكر

نقابة »الشؤون« لفتح تحقيق موسع في حريق »رعاية« الظهر
أعربت نقابة العاملني بوزارة الش���ؤون عن استنكارها 
للعمل اإلجرامي القبيح الذي متثل في حريق مبنى الرعاية 
األسرية في وحدة الظهر، الفتة الى ان هذا احلريق املتعمد 
قام به شخص غير س���وي بالرغم من انه احد املستفيدين 
من اإلعانة التي تقدمها وزارة الشؤون من اجل توفير حياة 
كرمية لهذه الشريحة من املجتمع. وأدى هذا احلريق الى وقوع 
ض���رر بالغ على زمالئنا وإخواننا في وحدة الظهر، وكذلك 
وقوع الضرر على املباني واملنشآت احلكومية التي هي ملك 

جلميع أفراد الشعب الكويتي. وطالب مجلس إدارة النقابة 
بفتح حتقيق موسع حتى تظهر احلقيقة واضحة جلية ومن 
دون مجامالت ومعاقبة من قام بهذا الفعل اإلجرامي الشنيع، 
وحتى يكون عبرة لكل من تس���ول له نفسه اإلضرار باملال 
العام واملباني احلكومية. ومن جهته، ش���دد رئيس مجلس 
إدارة النقاب���ة د.فواز عبيد الديحاني على ان أبواب النقابة 
مفتوحة للجميع والوق���وف بجوار أصحاب احلقوق حتى 
يأخذ كل شخص حقه ومعاقبة من قام بهذا العمل لئال يتكرر 

مستقبال. وأكد الديحاني ان مجلس إدارة النقابة يضع جميع 
إمكانيات النقابة حتت تصرف الزمالء في وحدة الظهر، كما 
شجب نائب رئيس مجلس اإلدارة يحيى الدوسري هذا العمل 
القبيح الذي يعد سابقة في وزارة الشؤون وأدان الدوسري 
هذا األسلوب الذي ال يسلكه إال املنحرفون فكان األجدر بهذا 
الشخص رفع األمر الى املسؤولني اذا كان له حق وليس بهذه 
الطريقة من ترويع اآلمنني وحرق املباني التي لن تؤدي الى 

أي شيء إال الدمار واخلراب.

الدعيج هنأ سطام بن عبدالعزيز بنجاح 
العملية الجراحية لسمو األمير سلمان

الرياض � كونا: التقى رئيس مجلس اإلدارة 
املدي����ر العام ل� »كونا« الش����يخ مبارك الدعيج 
أمس أمير منطقة الرياض باإلنابة األمير سطام 

بن عبدالعزيز.
الدعيج بالعالقات  الش����يخ مبارك  وأش����اد 
الكويتية � الس����عودية والتي تضرب بجذورها 
في أعماق التاريخ والتي تعد عالقات يحتذى بها 

في العالقات الدولية والديبلوماسية.
وتقدم بالتهنئة الى األمير سطام بن عبدالعزيز 
باليوم الوطني ال� 80 للمملكة سائال املولى عز 
وج����ل ان يدمي األمن واالس����تقرار على اململكة 
بقيادة خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز وولي عهده األمير س����لطان بن 

عبدالعزيز.
كما أعرب الدعيج عن سعادته بنجاح العملية 
اجلراحية التي أجراها أمير منطقة الرياض األمير 
سلمان بن عبدالعزيز، داعيا املولى عز وجل ان 
يسرع في شفاء األمير سلمان ليعود ساملا معافى 

الى وطنه ومحبيه.
ونقل الشيخ مبارك الدعيج عن األمير سطام 
اعتزازه بالعالق����ات التاريخية واالخوية التي 

تربط البلدين والشعبني الشقيقني.
وقد حضر اللقاء سفيرنا لدى اململكة العربية 
الس����عودية الش����يخ حمد جاب����ر العلي ومدير 
عام وكالة األنباء الس����عودية عبداهلل احلسني 
والس����كرتير األول في سفارتنا بالرياض عادل 

الغنيمان.
وكان الدعيج قد تفق����د امس مكتب الوكالة 
في الرياض وذلك في اطار اجلهود التي يبذلها 
لالرتقاء مبستوى عمل واداء املكاتب اخلارجية 

للوكالة.
واستمع الدعيج الى تقرير شفهي من مدير 
املكتب عبدالرزاق احلزامي حول سير العمل في 
املكتب واآلليات التي يتبعها في تغطية االحداث 
واملناسبات املختلفة في مختلف أرجاء السعودية 
مبا يسهم في تعزيز العالقات األخوية املتميزة 

بني اململكة والكويت.
واثنى الدعيج على اجلهود التي يبذلها مكتب 
الرياض في مجال التغطية االخبارية وتوثيق 
عالقات التعاون مع سفارتنا لدى اململكة مؤكدا 
في هذا الصدد ان املجالني االعالمي والديبلوماسي 
يكمالن بعضهما البعض ويهدفان معا الى اظهار 

الوجه املشرق للكويت في اخلارج.
ودعا الى مواصلة اجله����ود لفتح املزيد من 
قنوات التواصل مع املؤسسات االعالمية السعودية 
وتعزيز عالقاتها مع نظيراتها الكويتية وتبادل 

اخلبرات في مجاالت االعالم والتدريب والتبادل 
االعالمي والبرامج بهدف االرتقاء باملهنة واثراء 

الساحة الثقافية واالعالمية.
وشدد الدعيج على أهمية الدور الكبير الذي 
يضطلع به االعالم اخلليجي في التثقيف والتوعية 
للنهوض باملجتمعات اخلليجية من خالل مواكبة 
األحداث والتطورات االقليمية والدولية فضال عن 
اسهاماته املقدرة في تعزيز التكامل والوحدة بني 

دول مجلس التعاون في املجاالت كافة.
م����ن جهة اخرى قام الش����يخ مبارك الدعيج 
وفي اط����ار زيارته الرس����مية للمملكة العربية 
الس����عودية امس بزيارة ملق����ر اذاعة الرياض 

والقنوات التلفزيونية السعودية.
واطل����ع الدعيج خالل جولته والوفد املرافق 
له في مقر اذاعة الرياض والقنوات التلفزيونية 
السعودية على سير العمل واجلهد الكبير الذي 
يبذله ه����ذان املرفقان االعالميان املهمان لعكس 
الوجه املشرق والنهضة التنموية الشاملة التي 

تشهدها اململكة في املجاالت كافة.
وق����ال الدعيج في تصري����ح صحافي عقب 
الزيارة انه التقى اثناء زيارته هذه والوفد املرافق 
باالخوة القائمني على أمر أهم املرافق االعالمية 
في السعودية وسعد كثيرا مبا رآه أثناء جولته 
من خبرات متميزة وامكانيات حديثة وحرص 
على حتقيق التطور االعالمي الكبير في العمل 

االذاعي والتلفزيوني.
واوضح أنه ملس خالل زيارته األخوية هذه 
الرغبة األكيدة من جميع املسؤولني الذين التقاهم 
في اململكة العربية السعودية الشقيقة على »تدعيم 
التعاون االعالمي وتوطي����د اجلهود االعالمية 
العربية مبا يحقق التكامل الذي ننشده في هذا 

املجال وميكننا من املنافسة العاملية«.
واضاف: »أننا منل����ك اخلبرات وال تنقصنا 
االمكانيات ولدينا فرصة كبيرة لالرتقاء باالعالم 
العربي الى املس����توي العاملي الذي نتطلع اليه 
وهذا ما ملس����ته خالل لقاءاتي مع كل املسؤولني 
في املؤسس����ات االعالمية ف����ي اململكة العربية 

السعودية الشقيقة«.
وأعرب ع����ن األمل ف����ي أن تتكاتف اجلهود 
ويس����تمر التواصل والتعاون بني اجلانبني ملا 

فيه مصالح األمتني العربية واالسالمية.
رافق الشيخ مبارك في جولته مدير عام وكالة 
األنباء السعودية عبداهلل احلسني ومدير مكتب 
»كونا« في الرياض عبدالرزاق احلزامي ومدير 
مكتب املدير العام نايف العتيبي ورئيس قسم 

العالقات الدولية عصام الرويح.

زار مكتب »كونا« في المملكة ومقر إذاعة الرياض والقنوات التلفزيونية


