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الدعيج: أعضاء 
االحتاد تعهدوا ببذل 
كل اجلهود املمكنة 

لتطوير اخلطاب 
اإلعالمي

رئيس الوزراء استقبل املشاركني في االجتماع الـ 44 للجمعية العمومية الحتاد وكاالت األنباء العربية

املبارك لرؤساء »فانا«: ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم باجلهود املبذولة
لتحقيق التنمية الشاملة ومحاربة الفكر املتطرف ومكافحة اإلرهاب

تكرميا للعالم كله، مشــيرين 
إلى أن مبادرات صاحب السمو 
في العمل اإلنســاني ساهمت 
في تخفيف املعاناة عن ماليني 
املنكوبني بالكوارث  الضحايا 
واحلروب فــي العالم العربي 

وخارجه.
وقــال الدعيــج إن أعضاء 
احتاد وكاالت األنباء العربية 
تعهــدوا ببــذل كافــة اجلهود 
املمكنــة لتطويــر اخلطــاب 
اإلعالمي العربي والقيام بدور 
فعال ملواجهة التحديات التي 
تواجه العالم العربي والتصدي 
حملــاوالت تشــويه صــورة 
اإلنســان العربي واإلســالمي 
وتعزيز قيم التسامح اإلسالمي.

واالستقرار في العالم العربي 
من خالل نشر الوعي والثقافة 

في ربوع العالم العربي.
وأشار الدعيج إلى االهتمام 
الكبيــر مبحاربــة  اإلعالمــي 
اإلرهــاب والتوعية مبخاطره 
التــي تهــدد األمن  الشــديدة 
والسالم واالستقرار في املنطقة 

وتعرقل جهود التنمية.
وأوضح أن رؤساء الوفود 
أعربوا عن الفخــر واالعتزاز 
بحصول صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، على لقب 
قائد العمل اإلنساني من قبل 
األمم املتحدة وتسمية الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.
وأكدوا أن هذا التكرمي يعتبر 

وفــي تصريــح لــه عقب 
اللقــاء، قال رئيــس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لـ »كونا« 
ورئيس احتاد وكاالت األنباء 
العربية الشيخ مبارك الدعيج، 
إن رؤســاء وفــود الــوكاالت 
العربية أعربوا عن شــكرهم 
وتقديرهــم لســمو رئيــس 
مجلس الوزراء على تفضله 
إلى  باســتقبالهم واالستماع 
القضايــا التــي تهــم اإلعالم 
العربي ودعم سموه املتواصل 

لإلعالم العربي.
وأضاف أن أعضاء الوفود 
أكدوا خالل اللقاء حرصهم على 
تفعيــل دور اإلعالم وخاصة 
وكاالت األنباء ملواكبة الدعم 

في نقــل احلقائــق وتغطية 
األحداث مبوضوعية وحيادية.

وأكد سموه ضرورة اهتمام 
وسائل اإلعالم باجلهود املبذولة 
لتحقيق التنمية الشاملة في 
املجتمعــات العربية والعمل 
علــى محاربة الفكر املتطرف 
ومكافحــة اإلرهاب، مشــيدا 
الكبير  باالهتمــام اإلعالمــي 
حملاربــة اإلرهــاب والتوعية 
مبخاطره الشديدة التي تهدد 
األمن والســالم واالســتقرار 
فــي املنطقــة وتعرقل جهود 

التنمية.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد. 

اســتقبل ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصــر بيان أمس 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لـ »كونا« ورئيس احتاد 
وكاالت األنباء العربية الشيخ 
مبارك الدعيج، يرافقه رؤساء 
احتادات وكاالت األنباء العربية 
وأعضاء مجلس إدارة »كونا« 
املشاركني في االجتماع الـ 44 
للجمعيــة العموميــة الحتاد 
وكاالت األنباء العربية )فانا( 
الذي يعقد في الكويت يومي 

١8 و١٩ اجلاري.
وأشاد سموه خالل اللقاء 
بالدور اإلعالمي املتميز الذي 
تقوم به وكاالت األنباء العربية 

رئيس الوزراء استقبل 
رئيس جهاز املراقبني املاليني
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصر بيان أمس رئيس جهاز املراقبني 

املاليني عبدالعزيز دخيل الدخيل يرافقه نائب رئيس 
جهاز املراقبني املاليني مرمي عقيل السيد هاشم العقيل 

ورئيس قطاع الرقابة املالية للهيئات امللحقة واملؤسسات 
املستقلة بدر مشاري عبداهلل احلماد ورئيس قطاع 

الرقابة املالية للوزارات واإلدارة احلكومية فيصل حابس 
املطيري ورئيس قطاع الشؤون املالية واإلدارية قصي 
موسى الدرويش وذلك مبناسبة تعيينهم في مناصبهم 

اجلديدة.

أشاد خالل متثيله رئيس الوزراء في افتتاح املؤمتر الـ 44 لعمومية »فانا« بالدور الكبير لوكاالت األنباء العربية في خدمة ومساندة قضايا األمة

احلمود: صناعة اإلعالم العربي تتطلب خطاباً متطوراً وأفكاراً مبتكرة

والوصول إلى غايتنا.

مهمات أوسع
بــدوره، أكــد األمــني العام 
الحتاد وكاالت األنباء العربية 
)فانا( د.فريــد أيار ان االحتاد 
بات مؤهال تبعا لرصيده العاملي 
ولســمعته املهنية اجليدة ألن 
يــؤدي دورا فاعــال في احلوار 
مع اجلوانب اإلعالمية األخرى.
وقــال أيار إن هــذا احلوار 
سيســاهم فــي توضيح احلق 
وإحقاقه ورفع التعدي واحليف 
والتهم الالحقة بدولنا العربية 
وحتــى مبقدســاتنا مبينــا أن 
االحتــاد يعمل إلجنــاز مهمات 
باتت أوســع من قدراته. وذكر 
أن االحتــاد أقــام العديــد مــن 
الــورش التدريبية بهدف دعم 
البنى التحتية لوكاالت األنباء 
العربيــة، مضيفــا ان االحتاد 
أجرى اتصاالت مع جهات عدة 
ومتكن من أن يطل على معظم 
العالم ويتعامل معه بتمام هيبة 
وحقوق املنظمة غير احلكومية 
التي يزداد باســتمرار االتكال 
على مثيالتها في التفكير الدولي 
اجلديد، مشــيرا إلى انه مازال 
بوسع وكاالت األنباء أن تظهر 
دورا فاعال والسيما في تقنية 
مسرى اخلبر لتكون في أرفع 
جاهزيــة عالوة علــى صدقية 

اخلبر التي ال محيد عنها.
وذكر أن مســاهمة االحتاد 
السياســات  تفصيــل  فــي 
املتباعدة أحيانا للدول العربية 
وأخذ بعــض تقنيــات الغرب 
العلمية احلديثة مع االحتفاظ 
بخصوصيات تعبر عن اللمسات 
العربيــة، داعيا وكاالت األنباء 
العربية إلى التركيز على اإليجاز 
الوافي للمــواد اخلبرية كونها 
تعمل في دنيــا جديدة يتحكم 
فيهــا باملتلقي هوس الســرعة 
وضعــف التركيز إلــى جانب 

االلتزام بسرعة بث اخلبر.

العديد من املجاالت احليوية بل 
واملصيرية التي تهم مجتمعاتنا 
وفــي مقدمتها مســاندة جهود 
التنمية الشــاملة واملســتدامة 
التقــدم  قاطــرة  باعتبارهــا 
واالزدهار ورافد التطور والنمو 
وحصانــة األمن واالســتقرار. 
وأكد أهمية اإلعالم في مكافحة 
الفكــري والدينــي  التطــرف 
الغريبــة  ومحاربــة األفــكار 
والدخيلة التي تقود إلى اإلرهاب 
والعنف، معتبرا ذلك مسؤولية 
كبيرة ومعقدة تستدعي تعزيز 
التعاون والتكاتف والتنسيق 

والتشاور.
وأفاد الدعيج بأن تطوير 
اخلطــاب اإلعالمــي وأدواته 
األفــكار واخلبرات  وتبــادل 
والتجــارب أمور ضرورية ال 
ميكن إغفالها ملعاجلة هذه اآلفة 
اخلطيرة التي بدأت تهدد األمن 
واالستقرار والوجود ألوطاننا 
وشعوبنا، مشددا على قناعته 
التامــة بــأن اإلعــالم العربي 
ميلــك اخلبــرات والكفــاءات 
واإلمكانات وال ينقصه سوى 
التعاون واالســتغالل األمثل 
لهذه األدوات لتحقيق أهدافنا 

ولي العهد.
مــن ناحيتــه، قــال رئيس 
مجلــس اإلدارة واملديــر العام 
لـ»كونا« ورئيس احتاد وكاالت 
األنباء العربية )فانا( الشــيخ 
مبــارك الدعيج فــي كلمته إن 
املؤمتر يعقد في مرحلة بالغة 
التعاون  الدقــة تتطلــب منــا 
ومضاعفــة اجلهــود للوصول 
إلــى بر األمــان. وأضــاف أننا 
ندرك جميعا التحديات الكبيرة 
التي تواجــه منطقتنا العربية 
واملخاطــر احمليطــة بها والتي 
حتتم علينا مسؤولني ومواطنني 
التكاتف والعمل من أجل التغلب 
عليهــا وجتــاوز آثارها كل في 
مجالــه ووفــق اختصاصاتــه 

ومسؤولياته.
وأعرب الدعيج عن تقديره 
لســمو رئيس مجلس الوزراء 
علــى رعايته املؤمتــر ودعمه 
الكبير له، معبرا عن األمل في 

ان يحقق النجاح املأمول.
وذكــر أن اإلعــالم العربــي 
مطالب اليوم أكثر من أي وقت 
مضى بأن يتحمل مسؤولياته 
الضخمــة بعد أن تعاظم دوره 
وتزايــد تأثيــره وامتــد إلــى 

املتعمــد للحقائــق  التشــويه 
والثوابت.

وأعــرب عــن ثقتــه بقدرة 
وكاالت األنباء العربية على أن 
تكون منوذجــا مثاليا لإلعالم 
املتميز الذي يســاهم بفاعلية 
كبيرة في نشر الوعي والثقافة 
ودعم اجلهود الوطنية املخلصة 
املبذولــة في مجــاالت التنمية 

والنهضة والبناء.
وأفاد بأن تلــك الثقة تأتي 
انطالقــا من احلضــور الفاعل 
لــوكاالت األنبــاء العربية في 
وتعزيــز  الدوليــة  احملافــل 
اإلمكانات التقنية والتحريرية 
بتعدد اللغات لدعم قضايا األمة 
العربيــة وتصحيــح الصورة 
الذهنية لدى اآلخر عن العرب 
واإلسالم التي تتعرض لهجمات 

شرسة ومنظمة.
ترحيبــه  عــن  وأعــرب 
باحلضور فــي بلدهم الكويت 
مركز اإلنسانية العاملي وعاصمة 
الثقافة اإلسالمية 20١6 املؤمنة 
بانتمائها العربي وعمقها تأكيدا 
للقيم الســامية من التســامح 
والوســطية واحملبــة واإلخاء 
بقيادة صاحب الســمو وسمو 

بات يهدد العالم كله وبخاصة 
الوطن العربي، مبخاطر كبيرة.
ودعــا إلــى االقتــراب مــن 
أفكارهم  الشــباب وتصويــب 
ومعتقداتهم في ضوء ما يواجه 
الوطــن العربــي مــن حتديات 
حتيط به وتطورات تتســارع 
أحداثهــا وتنعكــس انعكاســا 
مباشــرا أو غير مباشــر على 

أمنه واستقراره.
وأضــاف أن تلــك املخاطر 
تواكبهــا وســائل إعالم حتمل 
في كثير من األحيان الشائعات 
املغرضة واألخبار املدسوســة 
واألفكار الســلبية، إضافة إلى 

وتنوعها ومتيزها بسرعة نشر 
األخبار واألفكار دون رقابة أو 
سيطرة على محتوياتها يتطلب 
مضاعفة مسؤولية هذا اإلعالم 
وبخاصــة وكاالت األنبــاء من 
خالل احلرص على املوضوعية 
واملصداقية والرد على الشائعات 
وتنقية األفكار ومواجهة الفكر 
املتطرف بفكر مســتنير وعقل 
مــدرك ألبعــاد اخلطــر الــذي 
يســتهدف أوطاننــا، الفتا إلى 
أن الفكر املتطــرف أصبح آفة 
العصر التي تستهدف شبابنا 
وتسلب عقولهم وتدفعهم إلى 
الوقوع في براثن اخلطر الذي 

عبدالهادي العجمي 

أشــاد وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
ســلمان احلمود بالدور الكبير 
الــذي تؤديــه وكاالت األنبــاء 
العربيــة في خدمة ومســاندة 
قضايا األمة العربية ودعم جهود 
التنمية واألمن واالستقرار فيها 
واحلــرص علــى نشــر الوعي 

والفكر املستنير.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها 
في مؤمتر انطالق أعمال املؤمتر 
الـ 44 للجمعية العمومية الحتاد 
وكاالت األنبــاء العربية )فانا( 
ظهــر أمــس بفنــدق اجلميــرا 
والذي يستمر يومني ويشارك 
فيــه رؤســاء وكاالت األنبــاء 
العربية وسيناقش العديد من 
القضايا املطروحة على الساحة 
اإلعالمية، ممثال راعي املؤمتر 
ســمو رئيس الوزراء الشــيخ 

جابر املبارك.
وقــال احلمــود إن الكويت 
تولــي جميع وســائل اإلعالم 
رعاية ودعما كبيرين ملا متثله 
من مســؤولية وطنيــة كبيرة 
وصناعة اســتراتيجية مهمة، 
مؤكدا أن وسائل اإلعالم تؤدي 
دورا مهمــا في تنميــة الوعي 
املجتمعي ودعم خطط التنمية، 
الفتا إلــى أن صناعــة اإلعالم 
العربي تتطلب خطابا متطورا 
وأفــكارا مبتكــرة مــع مراعاة 
االلتــزام بثوابــت مجتمعاتنا 
واحلفاظ على قيمنا ووسطية 
ديننا احلنيف وتقاليدنا العربية 
األصيلــة ترســيخا للمبــادئ 
والقيــم مــع مواكبــة للحداثة 

واملعاصرة.

تضاعف المسؤولية
إلــى أن  وأشــار احلمــود 
مــا يواجهــه اإلعــالم العربــي 
مــن حتديــات نتيجــة تطور 
طارق املزرم والزميل عدنان الراشد وسعد العلي ومحمد الشمري وشامخ الرشيديتكنولوجيــا وســائل اإلعــالم 

)أحمد علي(الشيخ سلمان احلمود والشيخ مبارك الدعيج واحلضور خالل انطالق أعمال املؤمتر الـ 44 للجمعية العمومية الحتاد وكاالت األنباء العربية )فانا( درع تقديرية من الشيخ مبارك الدعيج إلى الشيخ سلمان احلمود بحضور د. فريد أيار 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال الشيخ مبارك الدعيج ورؤساء احتادات وكاالت األنباء العربية )فانا( وأعضاء مجلس إدارة »كونا« ونواب املدير العام

نائب رئيس »كونا« الزميل عدنان الراشد وكوثر الغامن وسعاد املرزوق وسعد العلي وخلود الفيلي وفيصل هريدي وعقاب الرشيدي

الكويت تولي جميع 
وسائل اإلعالم رعاية 

ودعمًا كبيرين ملا 
متثله من مسؤولية 

وطنية كبيرة 
وصناعة إستراتيجية 

مهمة

الفكر املتطرف 
أصبح آفة العصر 
التي تستهدف 
شبابنا وتسلب 

عقولهم 

الشيخ مبارك الدعيج خالل كلمتهالشيخ سلمان احلمود ملقيا كلمته


