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باجلوانب الفنية

القطاع جاهز 
للتعامل والتفاعل 

مع األحداث 
واملناسبات 

الوطنية والدولية 
على مستوى عاٍل 

من املهنية

بطء الدورة 
املستندية واللوائح 

 اإلدارية واملالية 
ال يتماشى مع 
التطور املنشود

على اإلعالميني 
الشباب التزود 

بالثقافة والعمل 
اجلاد والصبر 

وحتمل املسؤولية

دورات تدريبية 
جلميع العاملني في 
املجاالت اإلعالمية 

والفنية واإلدارية

نسعى إليصال 
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أكبر شريحة من 
املشاهدين في 
الداخل واخلارج

تعاون مستمر 
وتبادل للخبرات 

في شتى املجاالت 
مع مختلف الدول 

اخلليجية والعربية

النشرة املوحدة 
الشاملة تلبي 

احتياجات جميع 
املشاهدين ولكل 

خبر جمهوره

وغيرهــم مــن املتخصصني 
بجميع املجاالت، باستضافتهم 
النشــرات اإلخباريــة  فــي 
والبرامج السياسية للقطاع، 
كمــا أن هنــاك تعاونا وثيقا 
فيما بني القطاع، واملؤسسات 
اإلعالمية العربية الرائدة في 
كل مجاالت العمل اإلخباري.

الدورة المستندية
ما املعوقات التي 

تواجهكم في تطوير 
أداء القطاع؟

٭ أمام العمل بروح املسؤولية 
الوطنية وروح الفريق الواحد، 
فإننا نعمل ضمن اإلمكانيات 
املتاحة بالوزارة ولكن مازلنا 
نعاني بطء الدورة املستندية 
واللوائح اإلدارية واملالية التي 
ال تتماشى مع التطور املطلوب 
وحتقيق األهداف املنشودة، 
وهذا ما يعاني منه كل قطاعات 
الوزارة، لكن هذه اإلجراءات 
من وجهة نظري الشخصية 
مثل تلــك التي تواجها أغلب 
اجلهات، أنها من أهم األسباب 
التي تقلل من سرعة انطالق 
وتطور العمل اإلخباري، ولكن 
بدورنا قمنــا بتعديل الئحة 
البرامــج اخلاصــة بالقطاع 
بحيث تتماشــى مع املجهود 
املبــذول مــن العاملــني فــي 
القطاع والتطــور في املجال 
اإلعالمــي، وانتهينــا ايضــا 
مــن التعديــل علــى الهيكل 
التنظيمي للقطاع حتى يلبي 
االحتياجات من جميع األمور 
الفنية والهندسية والعنصر 
البشري الذي يحتاجه القطاع، 
وجار العمل على اعتمادهم.

من خالل خبرتك 
الشخصية وخاصة 

انك خريج إعالم، 
مباذا تنصح الشباب 
اإلعالميني املبتدئني؟

٭ الثقافــة والعمل واملثابرة 
والصبر، وحتمل املسؤولية، 
وقبل كل ذلك توافر مقومات 
العمــل والرغبــة احلقيقيــة 
في التميز واإلبداع، هي أهم 
األدوات التي تســاعد شباب 
تطويــر  علــى  اإلعالميــني 
مهاراتهم وصقــل خبراتهم، 
اإلعالمــي  العمــل  ملعرفــة 
التســرع  املتكامــل، وعــدم 
فــي صعود الســلم اإلعالمي 
إال بعد امتــالك مقومات هذا 
الصعود للوصول للقمة، إلى 
جانب االستفادة من اخلبرات 
االعالمية القديرة التي أعطت 
الكثير ومازالت مستمرة في 

العطاء االعالمي.

ما األخبار التي تتصدر 
املشهد في الكويت؟ 

هل هي السياسية 
ام االقتصادية ام 

املجتمعية ام الفنية؟
٭ لــكل نــوع مــن األخبــار 
جمهــوره، ولذلــك مت عمــل 
النشرة املوحدة الشاملة تلبية 
الحتياجــات املتابــع ألخبار 
الكويت في الداخل واخلارج، 
سواء على شاشة التلفزيون 
أو في اإلذاعة أو على وسائل 
التواصل االجتماعي، فنحن 
نصل ملتابعينا أينما كانوا عبر 
أي وسيلة إعالمية يفضلون 
متابعتها ســواء مــن االعالم 
اجلديد أو االعالم التقليدي.

رسالة إعالمية
كلمة أخيرة؟

٭ أود التأكيــد علــى إصرار 
قطــاع األخبــار والبرامــج 
السياســية، مبــا ميتلكه من 
كــوادر إعالميــة، مــن ذوي 
اخلبرة أو الشبابية الناهضة، 
في الوصول إلى الهدف برسالة 
إعالميــة إخباريــة كويتيــة 
متميزة وإبداعية بكل حرفية 
ومهنية، مهما كانت التحديات 
أو املعوقات، وهذا هو اإلميان 
الراسخ لدى جميع العاملني 
بالقطــاع الذين نفخــر بهم، 
وبإميانهم برسالتهم الوطنية.

اننا جنحنــا إلى حد كبير في 
حتقيق هدفنا في وقت قصير 
وفي ظل منافســة شرسة في 
سماء وفضاءات اإلعالم، لكن 
هذه النجاحات لــم تصل إلى 
حتقيق طموحنا في استعادة 

ريادة اإلعالم الكويتي.
وفي ظل التطور املســتمر 
والســريع جــدا لتكنولوجيا 
االتصــال واإلعــالم، حرصنا 
منذ بداية تولينا مهام القطاع 
على مواكبة هذا التطور الذي 
جعل من أي شخص صحافيا 
أو مراسال عن طريق استخدام 
الذكيــة ووســائل  الهواتــف 
التواصــل االجتماعــي، ما قد 
يشــكل خطرا علــى الصورة 
الذهنية للمجتمع، مبا قد يتم 
بثه من أخبار أو معلومات غير 
دقيقة، ولقد اســتطعنا بحمد 
اهلل تعالــى وجنــاح رهاننــا 
علــى كفــاءات قطــاع األخبار 
من الوصول برســالة إعالمية 
صادقة إلى أكبر شريحة ممكنة 
من املتابعني من كل املستويات 
العمرية والثقافية واالجتماعية، 
سواء باإلذاعة والتلفزيون أو 
عــن طريق وســائل التواصل 
االجتماعي، واستطعنا ان نحقق 
نســبة كبيرة جدا مــن هدفنا 
املنشود من خالل إنشاء وتفعيل 
حسابات التواصل االجتماعي 
الرسمية اخلاصة بقطاع األخبار 
والبرامج السياسية، إلى جانب 
املوقع اإللكتروني للقطاع الذي 
مت تطويره من حيث الشــكل 
واملضمــون وطريقــة عرض 
األخبــار، وتســهيل االنتقــال 
بني األخبار وحتى حســابات 
التواصــل االجتماعي، ونعمل 
دائما على التطوير لنصل إلى 

األفضل دائما.

أبوابنا مفتوحة
ماذا تقدمون للشباب 

العاملني في القطاع؟
٭ من منطلق حرص الدولة 
على االهتمام بالشباب، فنحن 
في قطاع األخبــار والبرامج 
السياســية أبوابنا مشــرعة 
لشباب الكويت املؤهل والقادر 
على حتمل مسؤولية العمل 
اإلعالمي، ونحرص دائما على 
استقطاب واستغالل الكفاءات 
الوطنية الشــابة للعمل لدى 
القطاع ضمن اللوائح واألنظمة 
بالــوزارة، تنفيــذا  املتبعــة 
للرغبــة األميريــة الســامية 
وتوجهــات احلكومة املوقرة 
في دعم ومساندة القطاعات 
الشــبابية الكويتيــة، وعلى 
املســتوى الشخصي، فأفخر 
القطاع  الفخر باحتضان  كل 
لكوكبة من الشباب الذي قدمنا 
له كل وسائل الدعم واملساندة 
والتدريــب، وأثبــت قدرتــه 
اإلعالمية تلفزيونيا وإذاعيا، 
كما نعمــل دائما في برامجنا 
على التركيز على املوضوعات 
التي تهم الشباب، والتعبير 
عــن طموحاتهــم وأحالمهم، 
إلى جانــب حتفيزهم للعمل 
واالنخراط في تنمية املجتمع، 
وخدمة الوطن من أي موقع.

التبادل اإلخباري
هل هناك تنسيق 
وتبادل للخبرات 

مع الدول اخلليجية 
والعربية؟

٭ هناك تعاون مســتمر في 
شــتى املجــاالت بــني الدول 
اخلليجية والعربية لتحقيق 
املصلحة العامة، ومن ناحية 
املجال اإلعالمي فقد مت تفعيل 
التبادل االخباري، املتمثل في 
إيفاد مذيعي االخبار الى دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
بشكل مســتمر، واســتقبال 
مذيعيهــم مــن أجــل تبــادل 
اخلبــرات وتوثيــق عالقات 
التعاون املشــترك في املجال 
اإلعالمي، كما ان هناك تعاونا 
فــي مجال تبــادل املعلومات 
واملواد االعالمية واألرشيفية، 
باحملللــني  واالســتعانة 
السياســيني أو االقتصاديني 

روتينية، وبال شك فإن االنتقال 
الــوزاري بلوائحه  العمل  من 
القدميــة  اإلداريــة واملاليــة 
الروتينيــة وبــطء  وقيــوده 
الدورة املستندية التي بال شك 
تعرقل ســير العمل اإلعالمي 
املطلوب، حيث انها ال تتماشى 
مــع العمل في املجال اإلعالمي 
املهني، الى مؤسسة سيكون له 
األثر اإليجابي املطلوب إلجناح 

اي مؤسسة إعالمية.

ما تقييمكم ملستوى أداء 
قطاع األخبار؟

٭ حرصت منذ تولي مسؤولية 
والبرامــج  األخبــار  قطــاع 
تطويــر  علــى  السياســية، 
الكفــاءات والقدرات اإلعالمية 
والفنيــة الوطنيــة، من خالل 
رصــد برامج تدريبيــة رائدة 
وورش عمــل متطورة، ضمن 
االستراتيجية التي مت اعتمادها، 
لتطويــر وحتديــث الرســالة 
اإلعالمية اإلخبارية الكويتية 
من حيث احملتوى والشكل، إلى 
جانــب تطوير البنى التحتية 
للقطاع، للوصول بالرســالة 
اإلعالميــة إلى أكبر شــريحة 
من املشــاهدين داخل وخارج 
الكويت بكل املصداقية والنزاهة 
واحلرفية والشفافية، وأعتقد 

وليس سرا أن أعلن أننا قمنا 
بزيــارة عــدد من مؤسســات 
اإلذاعة والتلفزيون في الدول 
اخلليجية والعربية، لالطالع 
على هذه التجــارب اإلعالمية 
الناجحة، ومعرفة كيفية العمل 
بها، وقمنا بعمل دراسة متكاملة 
إلنشاء مؤسسة كويتية لإلذاعة 
والتلفزيون، من حيث امليزانية 
والتسلسل الوظيفي، والعاملني 
داخل املؤسسة، وقانون إنشائها 
الذي مت اعتمــاده من الفتوى 

والتشريع.
وبكل تأكيــد فإنه في حال 
إنشــاء هذه املؤسســة سيتم 
الســامية  الدعــوة  حتقيــق 
والتوجهات احلكومية، لتوفير 
املال العام وترشــيد اإلنفاق، 
إلــى جانــب تنويــع مصــادر 
الدخل الوطني، بسبب وجود 
إيرادات خاصة باملؤسسة من 
خالل اإلنتاج الدرامي والثقافي 
املنتــج اإلعالمــي  وتســويق 
الكويتــي داخليــا وخارجيا، 
وأيضا من خالل إيرادات اإلعالن 
التجــاري، مما ســيمكننا من 
استقطاب الكفاءات واخلبرات 
الوطنية من جهــة، واالرتقاء 
باملنتج اإلعالمي بجميع أنواعه 
بشكل ابداعي ومتميز من جهة 
أخرى، بال قيــود أو إجراءات 

وذلك عن طريق التنسيق مع 
الشركات التي يتم التوقيع معها 
من جهة، وعن طريق الدورات 
التي توفرها الوزارة للعاملني 
فيها من جهــة أخرى، وأيضا 
من خالل اخلبــرات اإلعالمية 
بالقطــاع التي تقــوم بتدريب 
الكفــاءات الوطنيــة الشــابة، 
وذلك حرصا منا على تطوير 
العاملة،  الوطنيــة  الكفــاءات 
والعمل على تنميــة قدراتهم 
وصقل مهاراتهم، بشكل مستمر 
وعلى أســس علميــة وعملية 
رفيعة املستوى، مبا يتواكب 
مع التطور احلاصل في املجال 
اإلعالمي، هذا إلى جانب تشجيع 
العناصر الشــبابية وإعطائها 
الفرصة لقيادة العمل اإلعالمي 

في املستقبل.

أين وصلتم في 
موضوع إنشاء مؤسسة 

اإلذاعة والتلفزيون؟
٭ من حيث املبدأ ومن منطلق 
احلــرص علــى املــال العــام، 
فنحن نرى أن إنشاء مثل هذه 
املؤسسة، يتفق متاما مع الدعوة 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وتوجهات 
احلكومة املوقرة، بالعمل على 
تنويع مصادر الدخل الوطني، 

حدثنا عن استراتيجية 
القطاع املستقبلية 

واستعداداتكم لألحداث 
واالحتفاالت املقبلة.

٭ تستند استراتيجية قطاع 
األخبار والبرامج السياســية 
الى ٣ مرتكزات أساسية تعمل 
بالتــوازي مــع بعضها بعضا 
ضمن فــرق عمــل ذات كفاءة 
عاليــة، من أجل منتج إعالمي 
إخبــاري وبرامجي، قادر على 
التعامل مع األحداث اخلارجية، 
واملناســبات  واالحتفــاالت 
الوطنية بكل مهنية واحترافية، 
ومبــا يليــق بتاريــخ وريادة 

اإلعالم الكويتي في املنطقة.
ويتعلق املرتكز األول بعملية 
تطوير النشــرات السياســية 
واملتخصصة والبرامج شكال 
ومضمونــا، فيمــا يســتهدف 
الثانــي، االرتقــاء باجلوانــب 
الفنية من حيث شكل االستديو 
والتصوير واملونتاج واجلرافيك 
واإلضاءة وغيرها، أما املرتكز 
الثالث فيتعلق بعملية التدريب 
والتأهيــل وصقــل املهــارات، 
الكــوادر اإلعالميــة  جلميــع 
والفنيــة بالقطــاع، من خالل 
القيام بعمــل دورات تدريبية 
وورش عمل، مبا يتناسب مع 
اإلمكانيــات املتاحــة والرؤية 
االستراتيجية املعتمدة، ضمن 
املنظومة اإلعالمية احلكومية 
املتكاملــة، وعليه فإن القطاع 
جاهز متاما للتعامل والتفاعل 
مــع كل األحداث واملناســبات 
الوطنيــة والدولية على أرفع 
مستوى إعالمي مهني، من أجل 
منتج إخباري وبرامجي متميز.

ماذا عن تطوير 
االستديوهات والقناة 
اإلخبارية املتخصصة؟

٭ فيمــا يتعلــق باســتوديو 
١60 اخلاص بأخبار تلفزيون 
الكويــت، فقــد مت االنتهاء من 
تطويــره وجتهيــزه بأحــدث 
الفنيــة،  األجهــزة واملعــدات 
ملواكبة التطور السريع احلاصل 
في مجــال العمــل اإلخباري، 
ودخوله اخلدمــة بالفعل بعد 
تطويــر النشــرة اإلخباريــة 
مــن حيث الشــكل واملضمون 
وتطويــر موســيقى األخبــار 
القدميــة »حمــاة العرين« مع 
إضافة بعض إيقاعات كويتية 
لربط التطور بالتراث الكويتي، 
أمــا فيمــا يتعلق باســتوديو 
تطويــره  جــار  فإنــه   ،٣00
علــى قدم وســاق ليكون أحد 
أكبــر وأحدث اســتوديوهات 
األخبــار فــي منطقة الشــرق 
األوســط من حيث اســتخدام 
العاملية  التكنولوجيــا  أحدث 
املستخدمة في استوديوهات 
األخبار، إلى جانب إنشاء قاعة 
حترير »news room« متكاملة 
بداخله، كما هو معمول به في 
املؤسسات اإلخبارية العاملية.

أما بالنسبة للقناة اإلخبارية 
الكويتيــة، فهذا حلــم وأمنية 
ننشد حتقيقها، خاصة ان قطاع 
األخبار والبرامج السياســية 
ميتلــك العديد مــن الكفاءات 
الوطنيــة اإلعالمية، ما يؤهله 
لتقــدمي اخلدمــات اإلخبارية 
مبهنيــة، كما أنه جــار حاليا 
إعداد دراســة متكاملة إلنشاء 
قناة إخبارية كويتية، فلدينا 
اآلن ما يكفي لتغطية ٧ ساعات 
بث متواصــل ولكنها موزعة 
علــى مدار اليوم على شاشــة 
القناة األولى، وميكننا من خالل 
الكفاءات الوطنية العاملة في 
القطاع، تغطية ما ال يقل عن ١2 
ساعة بث يوميا، كمرحلة أولى 
في حالــة إطالق قناة الكويت 

اإلخبارية.

العنصر البشري
ما آليات اهتمامكم 

بتطوير العنصر 
البشري في القطاع؟

٭ يقوم القطاع بعمل دورات 
تدريبية دورية جلميع العاملني 
فيه، بكل املجــاالت اإلعالمية 
اإلداريــة،  والفنيــة وحتــى 

)قاسم باشا( محمد بن ناجي متحدثا الى الزميل عاطف رمضان  

مبنى وزارة اإلعالم

الوكيل املساعد لقطاع األخبار والبرامج السياسية في »اإلعالم« أكد تطوير استديو 300 ليكون األكبر واألحدث في الشرق األوسط

بن ناجي لـ »األنباء«: إنشاء مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
يحقق إيرادات كبيرة ويتماشى مع سياسة ترشيد اإلنفاق

عاطف رمضان

أكد الوكيل املساعد لقطاع األخبار والبرامج السياسية في وزارة اإلعالم محمد بن ناجي أن إنشاء مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون في الكويت يتفق مع الدعوة السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وتوجهات احلكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وترشــيد اإلنفاق، موضحا ان هذه املؤسسة ستدر إيرادات خاصة بها عبر اإلنتاج الدرامي والثقافي وتسويق املنتج اإلعالمي 

الكويتي داخليا وخارجيا، باإلضافة إلى اإلعالن التجاري.
وأوضح بن ناجي في حوار خاص مع »األنباء« ان الوزارة استطلعت جتارب إعالمية ناجحة لعدد من مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون في الدول اخلليجية والعربية ومت عمل 
دراسة متكاملة بهذا الشأن، كاشفا عن االنتهاء من تطوير استديو 160 اخلاص بأخبار تلفزيون الكويت، وجتهيزه بأحدث املعدات الفنية، ملواكبة التطور السريع في مجال 
العمل اإلخباري، موضحا انه جار تطوير استديو 300 ليكون أحد أكبر وأحدث استديوهات األخبار في منطقة الشرق األوسط من حيث التكنولوجيا العاملية املستخدمة في 

استديوهات األخبار، إلى جانب إنشاء قاعة حترير »news room« متكاملة بداخله، كما هو معمول به في املؤسسات اإلخبارية العاملية.
ولفت إلى أنه جار إعداد دراسة متكاملة إلنشاء قناة إخبارية كويتية، وان لدى القطاع اآلن ما يكفي لتغطية 7 ساعات من البث املتواصل موزعة على مدار اليوم 
على شاشة القناة األولى، وميكن القطاع تغطية ما ال يقل عن 12 ساعة بث يوميا، كمرحلة أولى في حالة إطالق قناة الكويت اإلخبارية، مشيرا الى ان استراتيجية 

القطاع تستند الى 3 مرتكزات أساسية تعمل بالتوازي تتمثل في تطوير النشرات السياسية واملتخصصة والبرامج شكال ومضمونا، واالرتقاء باجلوانب الفنية.
وبني ان القطاع جاهز للتعامل والتفاعل مع األحداث واملناسبات الوطنية على أرفع مستوى، مؤكدا ان بطء الدورة املستندية واللوائح اإلدارية واملالية ال تتماشى 

مع التطور املطلوب وحتقيق األهداف املنشودة، وفيما يلي تفاصيل احلوار:


