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عندما تقضــي إجازة صيفيــة طويلة 
وخصوصا في بلد مثل فرنسا فيجب عليك 
ان تتوقع كل ما هو غير متوقع خصوصا إذا 
كان األمر يتعلق بإصالح األجهزة اإللكترونية، 
حيث ان معظم األجهزة أو )99%( قطع غيارها 
ال يتوافر في محالت اإلصالح ويتطلب فترة 
زمنية طويلة ال تقل عن أســبوع أو عشرة 
أيام إذا كنت محظوظا حتى يتم توفير هذه 
القطعة لك أو يقال لك الغ هذه اآللة واشــتر 
آلة جديدة، ألننا ال نصلح وال تتوافر حاليا 
قطع الغيار عندنا حتى ال يدفع ضريبة وجود 
قطعة الغيار عنده في املخزن وحتسب من 
املوجودات التي يتطلب دفع ضريبة عليها.

وهذا ما حصل لــي عندما تعطل جهاز 
الكمبيوتر عندي في املنزل واملصلح لم يحضر 
لتصليح اجلهاز منذ فتــرة، حيث كان من 
املفروض ان أرسل قبل مدة بعض املعلومات 
ألحداث فلكية إلى اجلريدة لكي يتم نشرها 
ولكن شاءت األقدار ان يتعطل اجلهاز وكذلك 
يتعطل اإلنترنت ولكــن البركة في األوالد 
استطاعوا ان يجعلوه يعمل بنصف طاقته 
وحسب املثل الكويتي الذي يقول »رمية أعمى 
صادت أرنب« وقبلت بهذا الوضع )التجدي 
وال العمى(، حيث اليــزال اإلنترنت اهلل ال 
يوريكم بلوته يتطلب نصف ســاعة حتى 
يتجاوب اجلهــاز مع اإلنترنت، حيث تظهر 
.)The program not respond( بعد فترة عبارة
كنت أود ان أرسل هذه املعلومات الفلكية 
قبل فترة من اآلن ولكن ما باليد حيلة، وكنت 
أحب أن أذكر انه في يوم الثالثاء )أول من أمس( 
املوافق 2019/9/10 كان الكوكب نبتون في السماء 
مقابل الشمس مباشرة والكوكب نبتون كان 
في أقرب نقطة إلى األرض في هذا العام، فقد 
كان أكثر إشراقا وأكبر حجما وميكن رؤيته 
بوضوح وبالعــن املجردة طوال الليل. حيث 
يقع هــذا الكوكب ذو اللون األزرق واخلافت 
الضوء بن املجموعة النجمية أو )الكوكبة( التي 
تسمى )الدلو الشرقي( والتي تكون إلى مين 

الشخص الناظر أو ناحية الغرب السماوي.
وكذلك كنت أود أن أرسل بعض املعلومات 
الفلكية عن زخات الشهب التي تتعرض لها 
األرض خالل فترة سنة كاملة، وكيفية تكون 
هذه الشهب ونزولها على شكل زخات تشابه 

زخات املطر في السماء.
فمن املعروف أن األرض من خالل دورانها 
حول نفسها وكذلك دورانها حول الشمس 
متر بأوقات زمنية محــددة على جتمعات 
كبيرة جدا من ذرات غبار تخلفت من العديد 
بل اآلالف املؤلفة من املذنبات. فهذه املذنبات 
من خالل سيرها في الفضاء تترك وراءها 
كميات هائلة من الفضالت والبقايا التي هي 
على شكل غبار وكرات صخرية وذرات غبار 
في الفضاء، فتبقى هذه الفضالت في مدارات 
والطرق التي تسلكها املذنبات في خط سيرها 

في الفضاء.
فعندما متر األرض في رحلتها السنوية 
حول الشمس على هذه املسارات أو حتى تكون 

قريبة منها فإن نسبة كبيرة من هذه املخلفات 
أو ذرات غبار املذنبــات تدخل أو تصطدم 
بالغــالف اجلوي الغازي للكــرة األرضية، 
وبسبب جاذبية األرض فإن هذه الفضالت 
أو ذرات الغبار تندفع نحو األرض بسرعة 
عالية جدا، حيث يصل متوسط سرعتها الى 
نحو 240 ألف كم/ساعة فتحترق هذه الذرات 

او املخلفات مكونة شهبا ساطعة.
وتتكون هذه الشهب نتيجة الى 3 عوامل 

رئيسية هي:
1- احتكاك هذه الفضالت )غبار الفضاء( 

بالغالف اجلوي في األرض.
2- وجود اجلاذبية األرضية التي جتذب 
الفضالت )غبار الفضاء( الى سطح األرض.

3- وسرعتها الهائلة والكبيرة جدا التي 
تسير فيها هذه الفضالت في الغالف اجلوي.

هذه العوامل تسبب احلرارة العالية جدا مما 
يؤدي الى احتراقها ولذلك فإن هذه الفضالت 
التي خلفتها املذنبات العديدة وبسبب احتراقها 
نتيجة العوامل السابقة تكون على شكل كرات 
نارية في الســماء أثناء دخولها السريع في 
الغالف اجلوي للكرة األرضية مكونة فيما 
 Meteor يعرف بالشــهب أو زخات الشهب
Shower((. وسميت زخات نسبة الى زخات 
املطر وفترات زخات الشهب هي من الفترات 
الثابتة ومعروفــة تواريخها ولكن تختلف 
نسبة كثافتها وكذلك نسبة ملعانها من سنة 

الى أخرى.
وتسمى كل زخة شهاب باسم املجموعة 
النجمية أو )الكوكبة( التي تظهر من جهتها 
في السماء. فهناك على سبيل املثال تعتبر 
زخة شــهب املجموعة النجمية أو )كوكبة( 
برشــاوس أو حامل رأس الغول واسم هذه 
الكوكبة في اللغة االجنليزية )Perseides( هي 
من أكثف الزخات وأنشطها في السنة ولكن 
يزداد نشــاطها عندما متر الكرة األرضية 
في مجال أو مســار في يوم 11-8/12 من كل 
سنة كوكبة حامل رأس الغول، حيث ميكن 
مشاهدته مبتوسط ما يعادل 50 شهابا في 

الساعة الواحدة.
فزخات الشــهب هذه يعتقد من يتطلع 
إليها وكأنها قادمة من نقطة واحدة محددة 
في الســماء ولكن تتباعد هذه الشهب كلما 
اقتربت من األرض ولكن في واقع احلال هي 
لم تكن قريبــة من بعضها بل انها متباعدة 
ومتناثــرة في الفضاء وال يعدو األمر كونه 
نوعا من أنواع خداع البصر، حيث ان اإلنسان 
عندما ينظر الى مســافات بعيدة جدا يرى 
األشياء البعيدة وكأنها تلتقي في نقطة معينة، 
حيث درســنا في املدرسة قدميا ان اخلطن 
املتوازين ال يلتقيان ولكنهما يلتقيان فيما 
ال نهاية ومثال على ذلــك عندما تنظر الى 
خط السكك احلديدية جتد قضيبي السكة 
احلديدية وكأنهما في نظرك التقيا في نقطة 
معينة بعد مسافة طويلة وهذا بالفعل ما يحدث 
عندما يتم النظر لهذه الشهب وكأنها قادمة 

من نقطة معينة في السماء.

زخات الشهب

عادل يوسف املرزوق

  جدول سنوي بأشهر زخات الشهب
الشهب/ساعة املدةالنهاية افلبداية االسم االجنليزيالكوكبة التسلسل

١46٠ يوماQuadrantids١٢/١7١/١ً العواء١
١١5 يوما١8ً/Virgineds4/74العذراء٢

6١٠ أيام٢5/١٩4/Lyrids4واقع 3

٢435 يوما٢٠ً/٢65/Aquarius4الدلو4
5سنة١٩/٢٠4/Scorpioned4العقرب 5
٢٢٢٠ يوما١58/6ً/Delta  Aquarius7دلتا الدلو6
٢٠75 يوما١٢ً/٢38/Persids7الغول7
١١٢5 يوماOrionids١٠/١6١٠/٢7ًاجلبار8
غير ثابت سنةDraconids١٠/١٠١٠/٩ التنني٩
4٠١٠ يوما3٠ً/Taurids١٠/٢٠١١الثور١٠
غير ثابت5 أيامLeonids١١/١5١١/٢٠االسد١١
قليل جدا5٢ يوما6ً/Andromodic١١/١5١املرأة املسلسلة١٢
١٠75ايام7١٢/١6/Geminids١٢التوأمان١3

»التجارة« ألصحاب البضائع املقلدة: ٣ أسابيع
إلزالة املخالفات أو التحفظ وإغالق احملالت إدارياً

عاطف رمضان

منحــت وزارة التجــارة 
والصناعة مهلة 3 أســابيع 
املقلــدة  البضائــع  لتجــار 
إلزالة مخالفاتهم قبل قيامها 
بالتحفظ على هذه البضائع 
املقلــدة وإغــاق احملــات 

املخالفة إداريا.
الــوزارة طــال  حتذيــر 
القطاعــات منهــا  مختلــف 
على ســبيل املثال، املابس 
غيــار  وقطــع  واالحذيــة 
والبرمجيــات،  الســيارات 
وغيرهــا، وذلــك لألضــرار 
السلبية التي تنتج من هذه 
البضائع على الصحة والبيئة 

واالقتصاد.
وأكــدت »التجــارة« في 
تصريح صحافي انها تقود 
حتركا رقابيا موسعا للقضاء 
على أسواق البضائع املقلدة، 
وذلك في مختلف القطاعات، 
مؤكدا أن آثار انتشار البضائع 
املزورة سلبية وكبيرة على 
البيئة والصحة واالقتصاد.
انها  الــوزارة  وأضافــت 
أمهلت جتار البضائع املقلدة 
3 أســابيع إلزالة املخالفات، 
مشــددة على أنه فــي حالة 
التمادي في املخالفة ستقوم 

غير القانونية بشكل مباشر.
ولفتــت الــوزارة إلى أن 
انتشــار البضائــع املزيفــة 
يخالف أبسط حقوق امللكية 
الفكرية ملا تشكله من قرصنة 
واضحــة حلقــوق امللكيــة، 
مضيفا ان الوزارة ماضية في 
حملتها على اجلهات املخالفة.
بــأن مراقبــي  وأفــادت 
»التجارة« سجلوا خال األيام 
املاضية محاضــر وإقرارات 
لشريحة واسعة من احملات 
ببيع البضائع املقلدة، مؤكدا 
ان حملة الوزارة بهذا الشأن 
ممتدة وتهدف الى تفكيك هذه 

السوق.

التــي يتحملهــا  اخلســائر 
منتجو الســلع األصلية من 
جــراء تقليــد منتجاتهم، أو 
لناحية خسائر الدولة احملققة 
من عزوف الشركات الكبرى 
العاملية والوطنية عن العمل 

في السوق احمللية.
وأضافــت ان أضرار بيع 
البضائــع املــزورة ليســت 
اقتصادية فحسب، مبينا أن 
العديد من الدراســات أكدت 
وجود آثار طبية سلبية تهدد 
املســتهلك جراء استخدامه 
هذه البضائع ملا حتمله من 
مكونات رديئة تضر بالصحة 

عموما.
وأكــدت ان »التجــارة« 
الرقابــي  متــارس دورهــا 
احملدد بالقانــون في حماية 
السوق واملستهلك من أخطار 
البضائع املقلــدة، وأنها لن 
تتردد في تطبيــق القانون 

على جميع املخالفني.
ودعت »التجارة« جميع 
جتــار البضائــع املقلدة الى 
االســتفادة من املهلــة التي 
حددتهــا الوزارة لهم، إلزالة 
املخالفة والتوقف عن طلب 
كميات إضافية، وذلك تطبيقا 
التعرض  للقانون ولتفادي 
للمخالفة ومصادرة بضائع.

وبينت ان جهود الوزارة 
فــي هذا اخلصوص تشــمل 
التنبيه على املطابع ومراكز 
الطباعة بعدم طباعة شعارات 
لهــا  أو رمــوز  أو عامــات 
حفاظا على حقوق أصحابها 
األصليني وعدم اإلضرار بهم.

وقالت إن البضائع املقلدة 
تعتبــر معضلــة اقتصادية 
سياســية واجتماعيــة ملــا 
تخلفه من آثار ســلبية على 
السوق، السيما في ظل عدم 
مباالة جتار هــذه البضائع 
بحجم الضــرر الذي يلحق 
باملستهلك من جراء استخدام 
هذه السلع والتي تركز على 
نقطة ضعف املستهلك وهي 
التوفيــر املــادي، الفتة إلى 
أن انتشار البضائع املزيفة 
يخالف أبسط حقوق امللكية 
الفكرية ملا تشكله من قرصنة 

واضحة حلقوق امللكية.
وأشارت إلى ان »التجارة« 
تهدف من حتركهــا الرقابي 
حماية الشركات واملستهلكني 
التقليــد والقرصنــة،  مــن 
خصوصــا ملا تكرســه مثل 
هــذه البضائع مــن عمليات 
غش جتاري تشكل خطورة 
اقتصادية كبيرة سواء على 
صعيــد املســتهلك أو جلهة 

بسبب األضرار السلبية للبضائع املقلّدة على الصحة والبيئة واالقتصاد

البضائع  الوزارة مبصادرة 
املزورة وسيتم إغاق احملل 

إداريا.
وأوضحت ان احلملة التي 
تقودها ال تقتصر على سوق 
املابــس واألحذية فقط بل 
تتضمن قائمــة طويلة من 
البضائع املغشوشــة، منها 
الغيار  البرمجيات وقطــع 
وغيرهــا من البضائع التي 
الصناعــات  علــى  تؤثــر 
الوطنيــة لكثــرة تواجدها 
ورخــص أســعارها والتي 
تشكل عاما مدمرا لاقتصاد 
الوطنــي وفعــا يســاند 
اجلرمية املنظمة واألنشطة 

احلملة ال تقتصر على سوق املالبس واألحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع املغشوشة منها البرمجيات وقطع الغيار

60 ألف كويتي يزورون مختلف املدن الفرنسية سنوياً
أسامة دياب

أكد املدير اإلقليمي لوكالة 
أتو فرانس كرمي ميكاشيرا 
أن إطاق النســخة العربية 
من املوقع الفرنسي الرسمي 
للســياحة في فرنسا يناير 
املاضــي قــد ســاعد علــى 
اســتقطاب عــدد كبيــر من 
السياح من منطقة اخلليج، 
حيــث عمــل علــى توجيه 
الســياح ألفضــل الوجهات 
السياحية في فرنسا وابراز 
مختلــف الفنون التي ميكن 

اكتشافها في فرنسا.
وأضــاف خــال مؤمتر 
صحافي عقده الوفد السياحي 
الفرنسي على هامش زيارتهم 
للكويت خال جولة خليجية 
أن حوالــي 6٠ ألــف كويتي 
املــدن  يــزورون مختلــف 

الفرنسية سنويا.
بدوره، قــال مدير قطاع 
الســياحة في مدينة سانت 
روبيــر الفرنســية كاودي 
مانيســكالكو إن سياحا من 
85 دولــة يزورون ســانت 
روبيــر ســنويا، الفتــا إلى 

العالم لهذه املدينة حوالي 6 
مايني سنويا على الرغم من 

مساحتها صغيرة.
وتابع أن هناك الكثير من 
الكويتيني يذهبــون للمدن 
الكبيرة فقط في فرنسا وأن 
هدف حضوره للكويت هو 
الكويتيني ومكاتب  تعريف 
السياحة في الكويت مبا تزخر 
بــه هذه املدينة من مقومات 
ســياحية مميــزة، ولفــت 

الترفيهــي  التطويــر  إدارة 
فــي مطــار تولــوز إميلــي 
بيــرن إنــه علــى الرغم من 
عدم وجــود خطوط طيران 
مباشــرة من مطــار تولوز 
ملنطقة الشرق األوسط، إال 
أن سبب حضورها للكويت 
هو معرفتهــا أن الكويتيني 
مشــهورون بأنهــم هــم من 
يفتتح املناطق اجلديدة في 
العالــم واجلميــع يتبعهم، 
الفتة إلى أنها حرصت على 
احلضور لتعريف الشركات 
السياحية الكويتية مبناطق 
الغربي لفرنســا  اجلنــوب 
ومــا تزخر به كــون معظم 
الكويتيــني يركــزون فــي 
ســياحتهم علــى املنطقــة 
الشــرقية في مناطق نيس 

وكان وباريس.
وذكرت أن مدينة تولوز 
قريبــة جــدا مــن احلــدود 
االسبانية وهي املكان األمثل 
للسياحة العائلية، مبينة أن 
هناك حوالي 3٠ رحلة طيران 
يومية مــن باريس لتولوز 
تستغرق الرحلة بحدود 5٠ 

دقيقة فقط.

إلى أنهــا مدينة متخصصة 
العاليــة ولذلك  بالرفاهيــة 
يعملون على أن يستقبل كل 
فندق لديهم نوعيات متشابهة 
من السياح من حيث طبيعة 
أعمالهــم، لذللك جتد لديهم 
فنادق متخصصة الستقبال 
السياح من املصرفيني فقط 
أو متخصصي املوضة فقط 

وهكذا.
من جهتها، قالت مسؤولة 

وفد سياحي فرنسي زار الكويت في إطار جولة خليجية

)ريليش كومار( كرمي ميكاشيرا ورشيدة محمود وكالودي مانيسكالكو واميلي بيرن وايوب لبيسي خالل املؤمتر  

أنهم يقومون باالحصائيات 
الكاملة ملعرفة كل شيء عن 
هؤالء الســياح للعمل على 
التعرف علــى طلباتهم وما 

الذي يبحثون عنه.
وأضاف أن أعداد الكويتيني 
السياح في هذه املدينة يتزايد 
عامــا بعد عــام، مؤكــدا أن 
سانت روبير تهتم بنوعية 
السياح أكثر من العدد، حيث 
ان اجمالي السياح من دول 

اليابان: دور مهم للكويت في صون التراث الثقافي غير املادي
طوكيو - كونا: أشادت 
مســاعدة وزيــر اخلارجية 
فــي  الثقافيــة  للشــؤون 
اليابان ميتســوكو شــينو 
بــدور الكويــت فــي صون 
التــراث الثقافي غير املادي 
ودعمها لليابان في انتخابات 
عــام ٢٠١8 للجنــة الدولية 
التراث  احلكومية لصــون 
الثقافي غير املادي املنبثقة 
عــن منظمــة األمم املتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافة 

)يونسكو(.
جاء ذلــك علــى هامش 
اجتماع عقدته شينو بحضور 
نائبها نوبوميتسو كاميو مع 
سفيرنا لدى اليابان حسن 
زمان واملستشار الفني لامني 
العــام للمجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
ورئيس الوفد الكويتي في 
اللجنــة الدولية احلكومية 
لصون التراث الثقافي غير 

املادي د.وليد السيف.
وأكدت شــينو ضرورة 
التعــاون  رفــع مســتوى 
بــني البلدين الســيما أنهما 
عضوان حاليــا في اللجنة 
الدولية احلكومية التفاقية 

)يونسكو(.
اليابــان  وأوضـــحت أن 
تسعى دائما إلى رفع املستوى 
الثقافــي، حيث لهــا جتربة 
ناجحة فــي تطوير متاحفها 
تقنيــا باســتخدام التقنيات 
الثاثية والرباعية االجتاهات 

التطور التقني والتكنولوجي 
في العــرض املتحفي جلذب 
هذا اجليل وترغيبه في زيارة 

املتاحف«.
وبني ان التراث الثقافي غير 
املادي الــذي حددتــه اتفاقية 
)اليونسكو( عبارة عن العادات 
والتقاليــد وأشــكال التعبيــر 
الشــفهي مبا فــي ذلــك اللغة 
وفنون وتقاليد أداء العروض 
واملـمــارســــات االجتـماعــية 
والطــــقوس واالحــتــــفاالت 
واملعارف واملمارسات املتعلقة 
بالطبيعة والكــون واملهارات 
املرتبطــة بالفنــون احلرفية 

التقليدية.

فــي ٢٠١8، وتقــوم اجلمعية 
العامة بانتخاب أعضاء اللجنة 
احلكومية الدولية املكونة من 
٢4 دولة ميثلون قارات العالم، 
ولها ســلطة القرار في كل ما 
يتعلق باتفاقية اليونســكو 
لصون التــراث الثقافي غير 
املــادي، وترفــع قراراتهــا 
للجمعيــة العامة التي تعقد 

مرة كل عامني لاعتماد.
وبني أن التــراث الثقافي 
غير املادي الذي حددته اتفاقية 
اليونسكو عبارة عن العادات 
التعبير  والتقاليد وأشــكال 
الشــفهي مبا في ذلك اللغة، 
وفنون وتقاليد أداء العروض، 
االجتماعيــة  واملمارســات 
واالحتفــاالت،  والطقــوس 
واملعارف واملمارسات املتعلقة 
بالطبيعة والكون، واملهارات 
بالفنــون احلرفية  املرتبطة 

التقليدية. 
وفــي ختام اللقــاء أهدى 
اجلانب الكويتي هدية تذكارية 
ملســاعدة وزيــر اخلارجيــة 
تعبــر عن حضــارة ديلمون 
التي اتخذت من جزيرة فيلكا 
الكويتية مركزا جتاريا لها قبل 
حوالي١5٠٠ سنة قبل املياد، 
وهي عبارة عن ميدالية خلتم 
ديلمونــي، واخلتــم األصلي 
معــروض حاليــا في متحف 

الكويت الوطني. 
كما أهدى د.السيف ملساعدة 
وزيــر اخلارجية احد مؤلفاته 
حول التراث الشعبي الكويتي.

بدوره، اكد د.وليد السيف 
ان هنــاك تعاونــا كبيرا بني 
اليابانــي  الدائــم  املنــدوب 
والكويتي د.آدم املا في منظمة 
اليونسكو في مجاالت الثقافة 
والعلوم والتكنولوجيا وكذلك 
في التنسيق لعضويات اللجان 
داخل منظمة اليونسكو. كما 
أن هناك تعاونا ثقافيا كبيرا 
بني املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والســفارة 

اليابانية في الكويت.
وأوضح الســيف أن عدد 
الــدول األطراف فــي اتفاقية 
اليونســكو للتــراث الثقافي 
غيــر املــادي بلــغ ١77 دولة 

مساعدة وزير اخلارجية للشؤون الثقافية في اليابان التقت سفيرنا لدى اليابان ووليد السيف

مساعدة وزير اخلارجية اليابانية وسفيرنا لدى اليابان حسن زمان ود.وليد السيف 

وقامت بتوظيف الشخصيات 
الكرتونيــة احملببة لألطفال 
لشرح مقتنيات املتاحف مما 
زاد رغباتهم فــي زيارة تلك 

املتاحف.
مــن جانبه، قال الســفير 
زمان فــي تصريح لـ )كونا( 
إن الكويت منفتحة على رفع 
املستوى الثقافي مع اليابان 
فــي كل املجــاالت كاملتاحف 
واالعام واملنظمات الثقافية 

الدولية ومنها )يونسكو(.
وأوضح أن »املتاحف على 
سبيل املثال ال جتذب األطفال 
والشباب بشــكلها التقليدي 
وبالتالي فهي ملزمة مبواكبة 

ملتقى اإلعالم العربي يناقش 
املستجدات واألحداث الراهنة

يُعقد باجلامعة العربية 22 اجلاري مبشاركة نخبة من أبرز اإلعالميني

اعلن األمني العام للملتقى 
العربــي ماضــي  اإلعامــي 
اخلميــس ان ملتقــى قــادة 
اإلعــام العربــي ســيناقش 
فــي دورته السادســة، التي 
تستضيفها اجلامعة العربية 
فــي ٢٢ اجلــاري بالتعــاون 
مع قطــاع اإلعام واالتصال 
باجلامعة، واقع االعام العربي 
فــي ظــل املتغيــرات. وقال 
اخلميس فــي بيان صحافي 
امس ان املستجدات واألحداث 
اإلعامية الراهنة على رأس 

أولويات امللتقى املقبل من خال جدول أعمال 
يراعي أن تكون هذه القضايا مطروحة بقوة بني 
يدي قادة اإلعام العربي في هذا التجمع املميز.
وأعرب عن شكره جلامعة الدول العربية 
وأمينهــا العام أحمــد أبوالغيط الســتضافة 
اجلامعة هذا امللتقى املهم واحليوي، معتبرا انها 
بادرة ليست بالغريبة على اجلامعة التي »تعج 
باألنشطة والفعاليات والتظاهرات اإلعامية 
والثقافية املهمة وامللهمة«. وذكر أن امللتقى يأتي 
اســتكماال جلهود اجلامعة احلثيثة وبخاصة 
قطاع اإلعام واالتصال فيها برئاسة السفير بدر 
الدين عالي الذي يساهم بتواصله واهتمامه 
بكل التفاصيل الجناح جميع األنشطة املشتركة 

بني اجلامعة وامللتقى. واوضح 
ان قيمــة ملتقى قادة اإلعام 
العربي تتمثل مبواكبته لكثير 
مــن األحــداث التــي تخص 
اإلعــام العربــي وتؤثر فيه 
بقوة حيــث »أثيرت مؤخرا 
الكثير من القضايا اإلعامية 
التي تســتحق أن يناقشــها 
املؤمتر وعلى رأسها اإلعام 
ودوره في األحداث واملتغيرات 

الكثيرة«.
وقال ان امللتقى سيناقش 
ايضا دور اإلعام في تدعيم 
العاقات العربية، الفتا الى انها »قضية استجد 
عليها الكثير خال األعوام املنصرمة وانطلق 
اهتمام اجلامعة وهيئة امللتقى بهذه القضية 
مــن خال الوعــي الكامل بتأثيــر اإلعام في 
تلك العاقات التي ما تلبث أن يستجد عليها 
الكثير من األحداث بني احلني واآلخر«. واشار 
اخلميس الى انه سيشــارك في امللتقى نخبة 
من أبرز اإلعاميني العرب في مختلف مجاالت 
اإلعــام، مبينا انه مت توجيــه دعوة عدد من 
املؤثرين من مسؤولني عن مؤسسات إعامية 
حكومية وخاصة وعدد من الكتاب واألكادمييني 
والصحفيــني واملذيعني مــن أصحاب اخلبرة 

املختلفة في مجاالت اإلعام.

ماضي اخلميس


