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 24سبتمبر  - 2014العدد 2265

«الفنية» لوكاالت األنباء الخليجية تبدأ اجتماعها التاسع اليوم

الدعيج :تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه لتطوير اإلعالم الخليجي
أهمية توحيد الرؤى
وتنسيق املواقف في
املحافل الدولية
دول الخليج تملك
الخبرات والكفاءات
واملقومات ملنافسة
اإلعالم العاملي
النعيمي :الكويت
عودتنا دائمًا على إنجاح
الفعاليات ودعمها
املشاريع الخليجية
العريمي :أرض الكويت
محور تالقي دول
التعاون كافة
البوعينني :وضع
الخطط واالتفاق على
كل ما يسهم في تطوير
وإنجاح مؤسساتنا
لخدمة دولنا
الصويدر :نطمح لتنفيذ
البنود وما تم االتفاق
عليه في السابق

ال�سيخ مبارك الدعيج م�ستقبالً مديري وكاالت اأنباء جمل�س التعاون
ب��دأت اللجنة الفنية لوكاالت األنباء في دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ج �ل �س��ات اج �ت �م��اع �ه��ا ال �ت��اس��ع
ام��س وال ��ذي يعنى ببحث ب�ن��ود وم��وض��وع��ات فنية
وهندسية متخصصة.
وم��ن امل�ق��رر أن ي�ت�ن��اول االج�ت�م��اع ال��ذي يستمر حتى
ال�ي��وم مناقشة ع��دد م��ن ال�ب�ن��ود منها م��ذك��رة األم��ان��ة
العامة لدول مجلس التعاون بالتقرير املوجز حول ما
تم بشأن توصيات االجتماع الثامن للجنة.
وع� � � ��اوة ع �ل ��ى ذل � ��ك ي� �ت� �ن ��اول امل �ج �ت �م �ع��ون م �ن��اق �ش��ة
مقترحات مقدمة من وكالة أنباء االمارات (وام) حول
التأكيد على االستفادة من الخبرات التقنية ملوظفي
ال ��وك ��االت ع�ب��ر ج�م�ي��ع ال��وس��ائ��ل امل �ت��اح��ة م�ث��ل م��واق��ع
التواصل االجتماعي.
وم �م��ا تتضمنه م�ق�ت��رح��ات (وام) أي �ض��ا اق��ام��ة ورش
فنية متخصصة وبحث الطرق الفنية لتنفيذ خطط
استمرارية العمل لكل وكالة وكيفية التعاون بينها
والتأكيد على ض��رورة انشاء موقع الكتروني خاص
بكل وكالة يعرض محتواها االخباري ومدى امكانية
انشاء تطبيقات لها على الهواتف الذكية.
وي �ت �ن��اول االج �ت �م��اع ال �ت��اس��ع ل�ل�ج�ن��ة أي �ض��ا مناقشة
تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) بشأن آخر التطورات
الفنية ملوضوع انشاء املوقع املوحد لوكاالت األنباء

االماراتية
واملدير التنفيذي لوكالة ا أالنباء إ

الدعيج م�ستقبالً نظريه العماين

الخليجية وعرض نموذج للموقع املقترح.
ويعنى االجتماع أيضا ببحث مقترح مقدم من وكالة
األنباء السعودية (واس) بشأن تحديد موعد لورشة
عمل (ال��وس��ائ��ط امل�ت�ع��ددة) ع��اوة على اق �ت��راح بقيام
ك��ل وك��ال��ة ب �ت��زوي��د األم��ان��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
بتقرير شهري يتضمن نشاطها في تبادل الصور بن
ال��وك��االت لتقييم م��دى االستفادة من املوقع املشترك
(اف.تي.بي) لتبادل الصور.
وم��ن امل��زم��ع أن ت�ب�ح��ث ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة أي �ض��ا ب�ن��د ما
يستجد من أعمال وأن ترفع توصياتها الى االجتماع
ال� � �  18مل �س��ؤول��ي وك � ��االت أن� �ب ��اء دول امل �ج �ل��س ال ��ذي
تستضيفه الكويت أيضا اليوم وغدا.
وك��ان مسؤولو وك��االت االنباء الخليجية قد وصلوا
الى الباد أمس للمشاركة في اجتماعهم ال�  18الذي
ي�ع�ق��د ب��رع��اي��ة وح �ض��ور وزي� ��ر االع� ��ام وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود
الصباح ويتناول العديد من املوضوعات والقضايا
املهمة التي تتعلق بتطوير االعام الخليجي.
ال ��ى ذل ��ك ج ��دد رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة وامل��دي��ر ال�ع��ام
ل� � «ك��ون��اى ال�ش�ي��خ م �ب��ارك ال��دع�ي��ج ت��رح�ي�ب��ه ب��رؤس��اء
وم� ��دي� ��ري وك � � ��االت االن � �ب� ��اء ب � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي وال��وف��ود املرافقة املشاركة في االجتماع ال�

 18ملسؤولي ال��وك��االت الخليجية ال��ذي سيعقد هنا
خال الفترة من  23الى  25سبتمبر الحالي.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ م �ب��ارك ال��دع �ي��ج ف��ي ت �ص��ري��ح ل(ك��ون��ا)
بمناسبة وصول الوفود الخليجية إلى هنا امس إن
اللجنة الفنية التاسعة لوكاالت االنباء بدول املجلس
س�ت�ب��دأ اع�م��ال�ه��ا الفنية ب�ف�ن��دق ال�ج�م�ي��رة غ��دا لبحث
سبل تعزيز التعاون في املجاالت الفنية والهندسية.
واضاف أن مسؤولي الوكاالت الخليجية سيناقشون
خال اجتماعهم الذي سيبدأ مساء اليوم تحت رعاية
وح�ض��ور وزي��ر االع��ام وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب
الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح العديد
من املوضوعات والقضايا الهامة التي تتعلق بتطوير
االعام الخليجي.
واك ��د أه�م�ي��ة ال�ت��واص��ل ال��دائ��م ب��ن م�س��ؤول��ي وك��االت
االن �ب ��اء ب� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون وال �ت �ش��اور املستمر
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى آخ��ر امل�س�ت�ج��دات االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
وسبل معالجتها وتبادل اآلراء حيالها.
واع��رب الشيخ مبارك عن سعادته بمستوى التعاون
ال��وط �ي��د ب��ن وك � ��االت االن� �ب ��اء ب� ��دول امل �ج �ل��س م��ؤك��دا
ضرورة تعزيز التعاون وتوسيع أفاقه بما يساهم في
تطوير االعام الخليجي ومواكبة االعام العاملي.
واش��ار ال��ى أهمية ت�ب��ادل االف�ك��ار وال�خ�ب��رات وزي��ارات
امل �س��ؤول��ن وت��وح �ي��د ال � ��رؤى وت �ن �س �ي��ق امل ��واق ��ف في
امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة وت ��دري ��ب امل �ح��رري��ن ف ��ي ال ��وك ��االت
الخليجية.
واع��رب في هذا املجال عن ترحيب واستعداد (كونا)
ل�ت��دري��ب االع��ام�ي��ن بمختلف امل��ؤس�س��ات االع��ام�ي��ة
ب ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي م��رك��ز (ك��ون��ا)
لتطوير القدرات االعامية وتأهيلهم بما يساهم في
االرتقاء باالعام الخليجي.
وقال في ختام تصريحه ان دول مجلس التعاون لدول
الخليج ال�ع��رب�ي��ة تملك ال�خ�ب��رات وال �ك �ف��اءات ولديها
االم �ك��ان��ات وك��اف��ة امل �ق��وم��ات وال�ع�ن��اص��ر ال �ت��ي تؤهل
مؤسساتها االعامية ملنافسة االعام العاملي.
من جهته قال املدير العام لوكالة أنباء البحرين مهند
سليمان النعيمي في تصريح مماثل ل� (كونا) ان هذا
االجتماع ينعقد في ظل عدد من التحديات واملشاريع
ال�ت��ي نتمنى التوفيق ف��ي ان�ج��ازه��ا ب��دع��م م��ن جميع
مديري وكاالت األنباء الخليجية.
وأضاف النعيمي أن هناك مجموعة من امللفات الفنية
واالع��ام �ي��ة وامل�ق�ت��رح��ات ال�ت��ي سيتم مناقشتها في
االجتماع سواء على املستوى الفني أو التحريري.

وأع � ��رب ع ��ن ال �ش �ك��ر ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى اس�ت�ض��اف��ة
ه��ذا االجتماع وه��ي التي عودتنا دائ�م��ا على انجاح
املؤتمرات واالجتماعات والفعاليات التي تستضيفها
وعلى دعمها للمشاريع الخليجية سواء في الكويت
او خارجها منوها بالجهود الكبيرة للشيخ مبارك
الدعيج والدعم ملسيرة العمل االعامي الخليجي.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ورئ �ي��س ت�ح��ري��ر وك��ال��ة
األن�ب��اء العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي
ل� (كونا) ان أرض الكويت هي دائما محور تاقي كل
دول مجلس التعاون مبديا تفاؤله بما سينتج عن
هذه االجتماعات.
وأوض ��ح ال��دك�ت��ور العريمي أن املنطقة تمر بالكثير
من املشاكل وال�ت��وت��رات السياسية مما يشكل أهمية
ملناقشة هذه األمور واملستجدات في هذا االجتماع.
وأكد أن االلتقاء مع رؤساء وكاالت األنباء الخليجية
شيء مطلوب من أجل العمل دائما مع اخواننا بدول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل�ت�ع�ض�ي��د ه ��ذا ال �ت �ع��اون س� ��واء في
امل �ج��ال االع��ام��ي وغ �ي��ره م��ن امل �ج��االت ال ��ذي سيكون
ل��ه أث��ر اي�ج��اب��ي ينعكس ع�ل��ى دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ج �م �ي �ع��ا .وب� � ��دوره ب ��ن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل��وك��ال��ة األن �ب��اء
القطرية أح�م��د سعد البوعينن ف��ي تصريح مماثل
ان ه��ذا االجتماع ال��دوري ل��وك��االت األن�ب��اء الخليجية
يسبقه اجتماع للجنة الفنية تناقش فيه أم��ورا فنية
عدة بن الوكاالت وسترفع توصياتها الى اجتماعات
مديري ورؤساء الوكاالت متمنيا أن يتم تقديم كل ما
فيه مصلحة ومستقبل الوكاالت.
وقال البوعينن ان اجتماع وكاالت االنباء وهي جهات
اعامية واخبارية يأتي لوضع الخطط واالتفاق على
كل ما يسهم في تطوير وانجاح مؤسساتنا لخدمة
دولنا .من ناحيته ق��ال املدير التنفيذي لوكالة أنباء
االم��ارات جمال ناصر الصويدر اننا نطمح أن ننفذ
البنود وما تم االتفاق عليه بالسابق.
وأض� ��اف ان �ن��ا ن�س�ع��ى ال ��ى ك��ل م��ا ي�ف�ي��د وك��االت �ن��ا في
املستقبل م��ن مشاريع وت�ب��ادل ت�ج��ارب وخ�ب��رات بن
م��ؤس�س��ات�ن��ا مبينا أن �ه��ا ك �ي��ان واح ��د ي�ك�م��ل بعضها
البعض.
وأكد الصويدر ل� (كونا) أننا نسعى الى زيادة الدورات
التدريبية وورش العمل فيما بيننا لكي نحقق أقصى
استفادة من قدراتنا وطاقاتنا ونحن في وكالة أنباء
االم��ارات نستفيد من كل التجارب في التدريب وعلى
تعاون مستمر مع الجميع في الجانب التدريبي املهم
واملفيد جدا.

وصف مباحثات اللجنة السياسية الكويتية اإليرانية  -املشتركة باإليجابية جدًا

الجارالله :ما تتعرض له املنطقة من تهديد املنظمات
اإلرهابية يستدعي التنسيق األمني بني دولها
طهران  -كونا :قال وكيل وزارة الخارجية
خ ��ال ��د ال �ج ��ارال �ل ��ه ف ��ي ط� �ه ��ران ام� ��س ان
امل �ب��اح �ث��ات ال �ت��ي أج ��راه ��ا م ��ع ال �ج��ان��ب
االيراني في اطار االجتماع االول للجنة
السياسية الكويتية االيرانية املشتركة
«اي� �ج ��اب� �ي ��ة وع �م �ي �ق��ة ج � � � ��دا» .وأض� � ��اف
ال �ج ��ارال �ل ��ه ف ��ي ت �ص��ري��ح ل � � «ك� ��ون� ��ا» ان
امل�ب��اح�ث��ات ت�ط��رق��ت ال ��ى مختلف أوج��ه
ال �ت �ع��اون ب ��ن ال �ب �ل��دي��ن خ �ص��وص��ا وأن
ه ��ذه ال ��زي ��ارة ت��أت��ي ف��ي اع �ق��اب ال��زي��ارة
ال �ت��اري �خ �ي��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ
صباح االح�م��د .وأض��اف ان��ه ت��م االتفاق
على انشاء لجنة مشتركة وزارية تجتمع
بشكل دوري بن البلدين وينبثق عنها
لجنة امل �ش��اورات السياسية التي تمهد
الجتماعات اللجنة املشتركة.
وق� ��ال «ن �ح��ن اآلن ن�ق�ط��ف ث �م��ار ال��زي��ارة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�س�م��و األم �ي��ر ال �ت��ي شكلت
م �ن �ع �ط �ف��ا م� �ه� �م ��ا ج � � ��دا ف � ��ي ال� �ع ��اق ��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة  -االي��ران �ي��ة ون�ع�ت�ق��د ان ه��ذه
الزيارة فتحت آفاقا عديدة للتعاون بن
البلدين وتكريس وتطوير هذا التعاون
ف��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت» .وق� ��ال ال�ج��ارال�ل��ه
ان االج �ت �م ��اع ت �ط��رق اي �ض��ا ال� ��ى اوج ��ه
العاقات الثنائية في املجال االقتصادي
واالس� �ت� �ث� �م ��اري وال �ن �ف �ط��ي وال �س �ي��اح��ي
واالم �ن��ي وت��وص��ل ال��ى ت�ف��اه�م��ات جيدة
م��ن شأنها ان ت��دف��ع ال�ع��اق��ات الثنائية
الى آفاق ارحب واوسع نخدم من خالها
مصلحة البلدين والشعبن .وأضاف ان
الطرفن استعرضا االوضاع في املنطقة
اقليميا ودول�ي��ا واك��د ان م��ا تتعرض له
املنطقة من تهديد حقيقي ومباشر من
خ��ال املنظمات االره��اب�ي��ة والجماعات
امل� �ت� �ش ��ددة ي �س �ت��دع��ي ان ي� �ك ��ون ه �ن��اك
تنسيق على املستوى االم�ن��ي وت�ش��اور
ب��ن دول املنطقة .وق��ال «ان اي ��ران دول��ة
مهمة والب��د لنا من ان نتشاور وننسق

معها الن امن املنطقة يهم الكويت ودول
املجلس ويهم ايران ايضا».
وأضاف الجارالله ان الطرفن اتفقا على
ان يكون هناك اجتماع في اطار االتفاقية
االم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت��م توقيعها خ��ال زي��ارة
صاحب السمو معتبرا عقد لقاء امني
بن البلدين من شأنه ان يسهم في بلورة
جهود مواجهة هذا االرهاب.
وذك ��ر «ان االج�ت�م��اع ن��اق��ش ال��وض��ع في
س ��وري ��ة وال � �ع� ��راق ح �ي��ث اك ��دن ��ا دع�م�ن��ا
امل�ط�ل��ق للحكومة ال �ج��دي��دة ف��ي ال �ع��راق
وك��ذل��ك تطرقنا ال��ى االوض ��اع ف��ي اليمن
واكدنا اهمية الحوار وان ندعم االطراف
ال �ت��ي ت�س�ع��ى ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا ال �ح��وار
واالمن واالستقرار في اليمن الشقيق».
وعقد االجتماع األول للجنة السياسية
الكويتية  -االيرانية املنبثقة عن اللجنة
العليا املشتركة ب��ن البلدين ي��وم األول
من امس برئاسة وكيل وزارة الخارجية
خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية
االي��ران��ي ل�ل�ش��ؤون ال�ع��رب�ي��ة واالف��ري�ق�ي��ة
امير حسن عبداللهيان.
من جهته اق��ام سفير الكويت لدى ايران
م �ج��دي ال �ظ �ف �ي��ري ال�ل�ي�ل��ة ق �ب��ل امل��اض�ي��ة
بمنزله مأدبة عشاء رسمية على شرف
وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه .وحضر امل��أدب��ة وزير
الثقافة واالرش��اد االس��ام��ي االي��ران��ي د.
علي جنتي ومستشار رئ�ي��س البرملان
االي��ران��ي للشؤون الدولية حسن شيخ
االس��ام وسفير الجمهورية االسامية
االيرانية في الكويت علي رضا عنايتي
وعدد من كبار املسؤولن االيرانين.
وقد حضر املأدبة ايضا عدد من مسؤولي
وزارة الخارجية االيرانية وعدد من نواب
م �ج �ل��س ال � �ش ��ورى االس ��ام ��ي االي ��ران ��ي
ب� ��االض� ��اف� ��ة ال � � ��ى ش� �خ� �ص� �ي ��ات ث �ق��اف �ي��ة
واجتماعية واعامية ايرانية.

خالد اجلاراهلل

إيران دولة مهمة
والبد لنا من التشاور
والتنسيق معها ..أمن
املنطقة يهم الكويت
ودول التعاون
عقد لقاء أمني بني الكويت
وإيران يسهم في بلورة جهود
مواجهة اإلرهاب

