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وزارة الإعـــــــالم
اإعـــــــالن

املحلــــيــــة  الف�ضـــائيــــة  بالقنـــوات  الإعــام  وزارة  تهيـب 

و�ضركـات البث الف�ضائي ووكــاء القنــــــوات الإخبــــارية 

اأخـرى لهـــــا ن�ضـــاط اعــــامي  والقت�ضـاديــة واأي جهــــة 

داخل دولة الكويت حلظـــــر ا�ضتخــدام الأجهــزة اخلا�ضـــة 

بالبـث الف�ضــــائـــي الثابت واملتنقل اإ�ضـافـة اإىل اأجهـزة 

 SNG) Satellite News و�ضــيــــــــارات   Flyaway الــ 

Gathering اإل بعد ت�ضجيلها لدى وزارة الإعام.

وعلى اجلهة الــراغــبــة يف بــث مــوادهــا الإعــامــيــة من 

والــتــي مل تقم بت�ضجيل تلك   - الكويت  دولــة  داخــل 

الأجــــهــــزة يف الــ�ــضــجــل اخلـــا�ـــص لــقــيــدهــا لــــدى وزارة 

وفــقــًا لأحكام  اأجــهــزتــهــا  الــقــيــام بت�ضجيل   - الإعــــام 

القانون رقم 2007/61 ب�ضاأن الإعام املرئي وامل�ضموع 

مع عدم التنازل عن هذه الأجهزة اأو نقلها للغري كليا 

اأو جزئيا اإل بعد احل�ضول على موافقة م�ضبقة من 

وزارة الإعام.

لذا يتوجب على املرخ�ص لهم وطالبي الرتخي�ص لهذه 

الأجهزة �ضرورة مراجعة قطاع ال�ضحافة واملطبوعات 

2011/2/20 وذلك  2010/12/20 اإىل  خال الفرتة من 

للتاأكد من مطابقة هذه الأجهزة للموا�ضفات الفنية 

البث  تكت�ضب عملية  وحــتــى  الـــــوزارة  لـــدى  املــعــتــمــدة 

ال�ضفة ال�ضرعية والقانونية كي ل يقع املخالف حتت 

القانون ويعر�ص  التي ين�ص عليها  العقوبات  طائلة 

بحق  امل�ضا�ص  عــدم  مــع  القانونية  للم�ضاءلة  نف�ضه 

اتــخــاذ كافة الإجــــراءات اخلا�ضة بها كما  الــــوزارة يف 

الأ�ضرار  عــن  املنا�ضب  التعوي�ص  طلب  لــلــوزارة  يحق 

التي تلحقها من اجلهة التي تخالف هذا الإعان.

(SNG)

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـتي الفار�س والـرومي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل الفار�س

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

األمير نايف: نحن مع الكويت سواء بسواء وما يصيبهم يصيب السعودية

الرياض ـ المنامة - كونا ـ وليد السريع
اك���د النائب الثان���ي لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية السعودية سمو 
األمير نايف بن عبدالعزيز ان املنطقة متر 
بظروف دقيقة وحساس���ة ويتعني على 
وسائل االعالم ادراك هذا األمر وتغليب 

مصلحة اوطانها.
وقال االمير نايف في لقاء مع الوفد 
الصحاف���ي الكويتي الليلة قبل املاضية 
انه يعتقد ان���ه رمبا تكون هناك جهات 
خارجية تري���د خلق فوضى في الوطن 
العربي، مشيرا الى ما حدث في تونس وفي 
السودان الذي مت تقسيمه الى دولتني وما 

يجري في مصر في الوقت احلاضر.
املؤثر  وش���دد عل���ى دور االع���الم 
واحلس���اس، مضيفا ان���ه يتحتم على 
االعالمي���ني ان يدركوا انه���م مواطنون 
قبل كل شيء وعليهم مسؤولية تغليب 

مصلحة أوطانهم.
وقال يجب اال يسمح املواطنون الحد 
بان يس���تخدمهم ضد مصلحة وطنهم 
والتعبير عن الرأي ال يعني احداث فوضى 

واعمال نهب وسرقة.
واشار الى ان الدولة في الغرب تقوم 
على االعالم واالقتصاد وفي االنتخابات 
يك���ون لالعالم دور مؤث���ر وفي بعض 
االحيان يسهم في وصول املرشح االقل 

كفاءة.
وابدى اس���تغرابه من مواقف بعض 
الدول التي تتعامل مع مصر وكأنها تابعة 
لها او انها دولة بال سيادة او قيادة معنية 

بأمور مصر ومصاحلها.
واوضح ان االوضاع في دول مجلس 
التع���اون مختلف���ة فالبنى االساس���ية 
واخلدمية متوافرة وجيدة وطاقة الوقود 
بارخص االثمان، اضافة الى ان التعليم 
مكفول من الدولة، مضيفا ان ذلك ال يعني 
ان مجتمعاتنا خالية من االخطاء او ان اداء 

املؤسسة احلكومية على خير ما يرام.
وجدد االمي���ر نايف تأكيد ان موقف 
بالده ابان غزو الكويت هو واجب وامر 
طبيعي، قائال نحن مع الكويت س���واء 

بسواء وما يصيبهم يصيبنا.
واضاف ال نرى ملوقفنا اي فضل الننا 
ش���عرنا بأن جزءا من جسدنا قد مس، 

حمد جابر العلي الصباح.
 وفي السياق ذاته أشاد رئيس الوزراء 
البحريني الش���يخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة مبا حققته الكويت بقيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد من 
منجزات كبيرة ومتعددة جتاوزت محيطها 

احمللي واإلقليمي.
وقال الشيخ خليفة خالل استقباله 
الوفد الصحافي الكويتي وس���فيرنا في 
املنامة الش���يخ عزام الصباح في خبر 
بثته وكالة األنباء البحرينية ان القفزات 
التنموي���ة التي تش���هدها الكويت وما 
حققته من اجنازات في مختلف الصعد 
شكلت مبعث فخر واعتزاز ليس للشعب 
الكويتي فحسب بل لدول مجلس التعاون 

قاطبة.
وأكد ان »قادة دول مجلس التعاون 
الكثير وأنه  قدموا لدولهم وش���عوبهم 
ينبغي أن حتافظ الشعوب في املنطقة على 
منجزاتها ومكتسباتها من خالل الوحدة 
والتضامن وااللتفاف حول راية القيادة«. 
واضاف ان السياسة ال ميكنها ان تتقدم 
على التنمية في أولويات العمل الوطني 
بل يجب أن تكون هي واالقتصاد خادمني 
للتنمية التي تقطف ثمارها الش���عوب، 
مشيرا الى ضرورة أن تعي دول املنطقة 
األخطار التي حتدق بها وأن حتافظ على 

ما تنعم به من أمن واستقرار.
وأش���اد الش���يخ خليفة بالصحافة 
الكويتية التي »يشهد حاضرها وماضيها 
بحضورها البارز واملؤثر على الساحة 
الكويتية والعربي���ة والعاملية«، مؤكدا 
دور الصحافة في توعي���ة الرأي العام 
وإب���راز اجلهود التنموية الكبيرة لقادة 
دول املجلس والتعريف بالقفزات التنموية 

التي تشهدها املنطقة. 
ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني كال 
من نائب رئيس حترير صحيفة »األنباء« 
عدنان الراشد واإلعالمي الكويتي يوسف 
اجلاسم والكاتب الصحافي سامي النصف 
ونائب رئيس التحرير لشؤون التحرير 
االلكتروني بوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
وليد الس���ريع ورئيس قسم التصوير 

ب�»كونا« خالد معرفي.

مشيرا الى ان الشعب السعودي استقبل 
اشقاءه الكويتيني قبل الدولة.

من جهته قال السفير الكويتي لدى 
الرياض الش���يخ حمد اجلابر العلي ان 
اختيار الوفد الصحافي الكويتي السعودية 
أولى محطات جولته اخلليجية احلالية 
في دول مجلس التعاون يعكس حرصه 
على التعبير عن تقدير الوسط االعالمي 
في الكويت لدور اململكة الكبير في حترير 

الكويت.
وقدم رئي���س الوفد ورئيس جمعية 
الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني في 
ختام اللقاء درعا تذكارية لالمير نايف 
بن عبدالعزيز مبناس���بة الذكرى ال� 50 
الستقالل الكويت والذكرى ال� 20 لتحرير 
الكويت وذكرى مرور خمس س���نوات 

على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم. وكان ف���ي وداع الوفد اإلعالمي 
الكويتي املستشار في سفارتنا بالرياض 
ذياب الرشيدي وعدد من مسؤولي وزارة 
الثقافة واإلعالم السعودية وجهاز اإلعالم 

اخلارجي السعودي.
وتأتي هذه اجلولة مبناسبة الذكرى 
ال� 50 الستقالل الكويت والذكرى ال� 20 
لتحريرها باإلضافة إلى ذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
كما تأتي استذكارا من الكويت قيادة 
وشعبا ألشقائها في دول املجلس لوقفتهم 
املش���رفة مع احلق الكويتي خالل فترة 
الغاش���م للكويت  االحت���الل الصدامي 
وتعبيرا عن مش���اعر األخ���وة والوفاء 

التي يكنها الش���عب الكويتي ألش���قائه 
اخلليجيني.

وكان الوفد اإلعالمي الكويتي قد التقى 
التي استمرت  خالل زيارته للسعودية 
ثالثة أيام كال من النائب الثاني لرئيس 
الداخلية األمير  الوزراء ووزير  مجلس 
نايف بن عبدالعزيز وأمير منطقة الرياض 

األمير سلمان بن عبدالعزيز.
كما التقى مساعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للشؤون العسكرية األمير 
خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير 
الثقافة واإلعالم الس���عودي عبدالعزيز 
خوج���ة، إضافة الى عدد م���ن القيادات 

اإلعالمية السعودية.
ورافق الوفد خالل زياراته للمسؤولني 
السعوديني سفيرنا لدى السعودية الشيخ 

رئيس هيئة اإلعالم البحريني يؤكد أهمية دعم التعاون اإلعالمي الخليجي
املنامة ـ كونا: أكد رئيس هيئة شؤون اإلعالم مبملكة البحرين 
الشيخ فواز بن محمد آل خليفة امس على »متانة العالقات البحرينية 
ــن عاهل مملكة البحرين  ــة التي حتظى برعاية ودعم م ـ الكويتي
امللك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد «.
وأوضح الشيخ فواز بن محمد خالل لقائه وفدا اعالميا كويتيا 
برئاسة رئيس جمعية الصحافيني الكويتية احمد يوسف بهبهاني 
»ان هذه العالقات تشهد تطورا في جميع املجاالت خاصة في امليدان 
اإلعالمي مبا يسهم في االرتقاء بعالقات دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية الى مستويات متقدمة«.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشيخ فواز تأكيده خالل اللقاء 
على أهمية الزيارات املتبادلة بني املسؤولني واإلعالميني في كال البلدين 
الشقيقني والتي تصب في مصلحة تقدمي أفضل املستويات وتبادل 
ــالة اإلعالمية في ظل الظروف املتطورة  املعلومات لتوصيل الرس

والتكنولوجيا املتقدمة لتداول املعلومات السريعة.
ــوادر اإلعالمية الوطنية  ــاد على الك ــار الى اهمية االعتم واش
ــهده حاليا  ــهم في مواكبة هذا التطور اإلعالمي الذي نش التي تس
ــاس ابداء الرأي  في قطاعات اإلعالم املختلفة والذي يقوم على أس
واحترام الرأي اآلخر ووضع مصلحة الوطن في املقدمة وااللتزام 
ــرقة الزاخرة بالعطاء  بالثوابت لنقل وجه حضارتنا اخلليجية املش

بالشكل الصحيح.
وأشاد الشيخ فواز مبا تزخر به الكويت من شخصيات إعالمية 
وصحافية وخبرات مميزة سواء في اإلعالم أو الصحافة ودورهم 

في خدمة الكويت وقضاياها.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد اإلعالمي الكويتي عن بالغ سعادتهم 
ــرفهم بلقاء رئيس وزراء مملكة البحرين سمو األمير خليفة  وتش
ــؤولني في البحرين، منوهني مبا  ــلمان آل خليفة وكبار املس بن س
ــتى املجاالت  ــهده مملكة البحرين من تطور واجنازات في ش تش

متمنني ململكة البحرين دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.
وأشاد رئيس جمعية الصحافيني الكويتية احمد بهبهاني بالدور 
الذي يقوم به رئيس هيئة شؤون االعالم الشيخ فواز من دعم لإلعالم 
والصحافة ألداء رسالتها وحريتها بصورة صحيحة، مشيرا الى ما 

شاهده من تطور في اجلهاز اإلعالمي ململكة البحرين.
كما أثنى بهبهاني على الزيارات املتبادلة بني اإلعالميني والصحافيني 
ــن والكويت اذ جتمع زمالء املهنة لبحث األمور  في مملكة البحري
ــتجد من تطورات واصدارات جديدة  اإلعالمية والتباحث فيما يس

تهم اإلعالم والصحافة.
من جهته أعرب وزير اإلعالم السابق أنس الرشيد عن سعادته 
ــبة مرور 5 سنوات على  بزيارة مملكة البحرين والتي تأتي مبناس
ــيخ صباح األحمد مقاليد احلكم  ــمو األمير الش تولي صاحب الس
ــا على التحرير لتقدمي  ــتقالل الكويت و20 عام و50 عاما على اس
الشكر ململكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها املشرفة 
والنبيلة ووقوفها ومساندتها للكويت أثناء االحتالل العراقي وحرب 
التحرير. وقال ان »هذا ليس بغريب على مملكة البحرين وقيادتها 
وشعبها املضياف والتي تربطها بالكويت عالقات تاريخية راسخة 

منذ القدم والتي تشهد تطورا في شتى املجاالت«.
وأكد الرشيد اهمية التواصل بني املسؤولني في كال البلدين لدعم 

هذه العالقات املميزة وتطويرها في شتى املجاالت.

رئيس الوزراء البحريني : قادة »التعاون« قدموا لشعوبهم ودولهم الكثير وينبغي أن تحافظ الشعوب على منجزاتها

األمير نايف بن عبدالعزيز متوسطا سفيرنا في الرياض وأعضاء الوفد الصحافي الزائر

حمد الجابر يسّلم العطية 
رسالة من صاحب السمو

الرياض � كونا: س���لم س���فيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الش���يخ حمد جابر العلى رس���الة خطية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الى االمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية. وأبلغ الشيخ حمد اجلابر )كونا( امس 
عقب تسليم الرسالة ان الرسالة تتضمن دعوه رسمية لالمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية للمشاركة في احتفاالت دولة 
الكويت مبناس���بة عيد االس���تقالل ال� 50 ويوم التحرير ال� 20 و5 

سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
ونقل عن العطية اش���ادته بدور الكويت الرائد في نش���أة وقيام 
مجلس التعاون مش���يرا الى ان نواة فكرة تأس���يس املجلس كانت 

للمغفور له بإذن اهلل سمو االمير الشيخ جابر االحمد اجلابر.
كما نقل الشيخ حمد اجلابر عن العطية استعراضه للدور الكبير 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد واخوانه زعماء وقادة 

دول املجلس في دعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك.
وتقدم االمني العام ملجلس التعاون باصدق التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة الذكرى اخلامسة 
لتولي سموه مقاليد احلكم في دولة الكويت متمنيا للشعب الكويتي 
العزيز حتت قيادة سموه دوام العزة والتقدم والرقي. كما نوه العطية 
خالل اللقاء مبا تلقاه املسيرة اخليرة للمجلس من دعم وتوجيه من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمير الكويت وحكومته 
الرش���يدة وحرص سموه على حتقيق وجتسيد املواطنة اخلليجية 
بكافة أبعادها ترجمة ق���رارات املجلس األعلى ملجلس التعاون إلى 

واقع ملموس يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون.

السفير الشيخ حمد اجلابر مسلما عبدالرحمن العطية رسالة صاحب السمو األمير

بهبهاني: رئيس وزراء البحرين
يؤكد عمق العالقات مع الكويت

وفد إعالمي شيشاني: 
نقدّر مواقف الكويت قيادة وشعباً

املنامة � كونا: قال رئيس الوفد الصحافي الكويتي 
احمد بهبهاني ان رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة اكد خالل لقائه الوفد عمق 
العالقات الكويتية � البحرينية التي متتد جسورها 

الى املستوى الشعبي وليس الرسمي فقط.
واضاف بهبهاني ل� »كونا« امس ان رئيس الوزراء 
اكد للوفد كذلك ان املوقف البحريني الداعم للكويت 
خالل االحتالل العراقي هو موقف مبدئي ينطلق من 

املصير املشترك لكال البلدين.
وأوضح ان رئيس الوزراء اشاد مبا حققته الكويت 
من تنمية في مختلف املجاالت وباملساحة االعالمية 
احل����رة التي تتمتع بها وس����ائل االعالم فيها والتي 

اصبح لها دور بارز على املستوى االقليمي.
وذكر بهبهاني ان زيارة الوفد التي استمرت يوما 
واحدا تضمنت كذلك لقاء مع القائد العام لقوة دفاع 
البحرين الفريق الركن الش����يخ خليفة بن احمد آل 
خليفة الذي تناول تاريخ العالقات بني البلدين خاصة 
وقت أثناء االحتالل العراقي وموقف البحرين الداعم 

لتحرير الكويت. واضاف ان زيارة الوفد تأتي من اجل 
تقدمي الش����كر على املوقف البحريني املبدئي الداعم 
للكويت خالل فترة االحتالل العراقي الغاش����م الذي 
جتاوز املوقف الرس����مي ليصل الى املوقف الشعبي 
واالهلي عبر استضافتهم للعديد من االسر الكويتية 
خالل تلك الفترة. واش����ار الى ان هذه الزيارة تأتي 
ضمن مب����ادرة من جمعية الصحافيني الكويتية في 
جولة خليجية لتقدمي الش����كر على ما قدمته الدول 
اخلليجية ومنه����ا البحرين للموقف الداعم لتحرير 
الكويت، موضحا ان اختي����ار هذا التوقيت للزيارة 
جاء مبناسبة قرب احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما 
على اس����تقالل الكويت و20 عاما على حتريرها من 
االحتالل العراقي ومرور خمس سنوات على تولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
ووجه بهبهاني ش����كره الى س����فيرنا في املنامة 
الشيخ عزام الصباح على ما ساهم به من تقدمي جميع 
التسهيالت للوفد الصحافي الكويتي للقيام بواجبه 

واللقاء مع املسؤولني في مملكة البحرين.

عّبر الوفد اإلعالمي الشيشاني الزائر الى البالد 
حاليا عن خالص التقدير والشكر للكويت ومواقفها 
قيادة وشعبا ملا يحظى به الوفد من اهتمام ورعاية 
وتس���هيل ملهمته االعالمية في تغطية احتفاالت 
الكوي���ت بأعيادها الوطني���ة. وثّمن رئيس الوفد 
النائب األول لوزير جمهورية الشيشان للشؤون 
اخلارجية والسياسة القومية والصحافة واإلعالم 
كازبيك أحم���دوف اثناء زيارة قام بها الوفد أمس 
الى وزارة االعالم االهتمام والرعاية والتسهيالت 
املقدمة لقيام الوف���د مبهمته االعالمية في تغطية 

تلك االحتفاالت.
من جهته، قال الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية في وزارة االعالم ابراهيم النوح ان »املباحثات 
التي عقدها اجلانبان الكويتي والشيشاني خالل 
هذه الزيارة تركزت حول س���بل امكانية التعاون 

االعالمي بني البلدين«.
من جانبه، قال مدير ادارة اعالم الدول األجنبية 
عبداهلل اخلالدي ان زيارة الوفد الشيشاني للوزارة 
شهدت تبادال لألحاديث الودية وقدم الوفد الضيف 
شكره للوزارة والدارة اعالم الدول األجنبية توجيه 
الدعوة اليه لزيارة الكويت وتنسيق تفاصيل جدول 
أعمالها والتي ش���هدت تنظيم مقابالت للوفد مع 
عدة جهات رسمية وهيئات حكومية في الكويت. 
وأضاف اخلالدي ان البحث مع الوفد الضيف تناول 
تفاصيل التع���اون االعالمي بني اجلانبني وتبادل 
زيارات الوفود االعالمية الصحافية واقامة أسابيع 
اعالمية ثقافية تتضمن استعراضا للحياة السياسية 
الكويت  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية في 
اضافة الى اقامة أنشطة اعالمية ثقافية شيشانية 

في الكويت.

)خالد معرفي - كونا(درع تكرميية من الوفد الصحافي الكويتي لرئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة


