
افتتحت مساء أمس األول فعاليات 
امللتقى اإلعالمي العربي الرابع عشر 
حتت شعار »اإلع���الم ح��ي��اة«، برعاية 
وح��ض��ور سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الشيخ 
محمد العبدالله وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة، 
وال��دك��ت��ور عبداملنعم احلسني وزي��ر 
اإلعالم في سلطنة عمان، وعلي الرميحي 
وزي���ر اإلع����الم ف��ي مملكة البحرين، 
باإلضافة حلضور احملافظني وأعضاء 
السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي 
املعتمدين ل��دى دول��ة الكويت وكبار 
املسؤولني في ديوان سمو رئيس مجلس 
ال�����وزراء، وذل���ك بفندق الريجينسي 

الكويت.
 واك��د وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبدالله ف��ي كلمة خ��الل حفل 
االفتتاح ان ث��ورة االت��ص��االت بقدر ما 
اح��دث��ت تغييرا ج��ذري��ا ف��ي االدوات 
واالساليب فانها احدثت تغييرا اكبر في 
العقليات والسلوكيات وعلينا االعتراف 
بأن ما حصل شكل مفاجأة للجميع ملن 

يهوى االنفتاح ومن يعشق االنغالق.
واض��اف ان ث��ورة االتصاالت جعلت 
االع��الم يتجاوز التصنيفات املتعلقة 
مب��ؤس��س��ات خ��اص��ة واخ����رى رسمية 
مشيرا ال��ى ان االع���الم اجل��دي��د جت��اوز 
ح��دود ال��دول وج��داول الزمن وخطوط 

الرقابة.
وق���ال مخاطبا احل��ض��ور »ع��ن��وان 
ملتقاكم ه��و )االع���الم ح��ي��اة( وآم��ل ان 
نستطيع معا تغيير اح��د شعاراتنا 
احملبطة )ال حياة ملن تنادي( الن اجيالنا 
القادمة تستحق احلياة وتستحق منا ان 
نفيدها بتجربتنا بكل ما فيها من خيبات 
وتقصير وعجز وجناحات وتستحق ان 
نترك لها مقاعد متقدمة في ميادين العلم 

واملعرفة«.
 م��ن جهته اش���اد وزي���ر اإلع���الم في 
مملكة البحرين الشقيقة علي الرميحي 
ف��ي كلمة ال��دول��ة الضيف ب��دور دول��ة 
الكويت االن��س��ان��ي ال��ت��ي ام��ت��دت يدها 
اخليرة لتشمل جميع بقاع االرض بقيادة 
سامية من صاحب السمو امير البالد 

الشيخ صباح االحمد.
وذكر الرميحي »ان كل ما حتقق لهذا 
البلد اجلميل وجن��اح��ات اهله لم يكن 
ليصلنا اال من خ��الل االع��الم الكويتي 
ذي الريادة في تعزيز الروح والوحدة 
الوطنية الى جانب تفوق الفن والثقافة 
والرياضة وانعكس هذا الواقع اجلميل 
من خ��الل اع��الم مهني واحترافي عبر 
ج��م��ي��ع وس��ائ��ل��ه امل��ك��ت��وب��ة وامل��رئ��ي��ة 
واملسموعة«.  ومن جهتها قال نسيمة 
شريط مدير إدارة اإلعالم بجامعة الدول 
العربية ان امللتقى اإلعالمي العربي هو 
قبلة سنوية لإلعالميني العرب ومنصة 
رائعة للحوار والنقاش وتبادل األفكار 
ح��ول مختلف املواضيع مل��ا يقدمه من 

إسهامات في تطور اإلعالم ومؤسساته.
وأكدت ان امللتقى اإلعالمي واحد من 
اهم الهيئات العربية املمارسة للمهام 
اإلعالمية مبا يقدمه من إث��راء للمجتمع 
العربي من نشاطات إعالمية تستقطب 

النخبة اإلعالمية والفكرية العربية 
لتشجيع اإلب����داع والتمييز وتعزيز 
التواصل بني اإلعالميني واملؤسسات 

اإلعالمية العربية.
ونقلت شريط حتيات األم��ني العام 
جلامعة الدول العربية احمد أبو الغيط 
ومتنياته الصادقة لهذا امللتقى املرموق 

ليظل ناجحا دائما.
 وم��ن جانبه ق��ال الشيخ عبدالله 
االح��م��د رئ��ي��س مجلس إدارة الهيئة 
العامة للبيئة خ��الل كلمته في افتتاح 
امللتقى أن مشاركة هيئة البيئة كشريك 
للملتقى اإلعالمي هو تأكيد على العمل 
الوطني، وه��و ج��زء أساسي من اعمال 
الهيئة، وأن صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد هو البيئي األول في الكويت،وهو 
الراعي احلقيقي لكل الطاقات الشبابية 
والفعاليات الوطنية واإلعالمية، وأن 
هيئه البيئة تنفذ الرؤية السامية في 
احلفاظ على البيئة، وحمايتها خصوصا 
أن الكويت اليوم حتتوي على مانسبته 
٢٠ ٪ من مساحتها كمحميات طبيعية، 
وأن النجاح فيها يكون بالتعاون مع 

اجلهات األخرى خاصة اإلعالمية.
 وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ق���ال م��اض��ي 
اخلميس األمني العام للملتقى اإلعالمي 
العربي خ��الل كلمته ف��ي االف��ت��ت��اح إن 
امللتقى تكون بفكر مستقل، واستمر 
ب���إدارة من إعالميني مستقلني وساهم 

عبر العديد من األنشطة والفعاليات 
املختلفة التي عقدناها في العديد من 
الدول العربية بتطوير قدرات اإلعالميني 

وتنمية صناعة اإلعالم في املنطقة.
واك��د اخلميس إن اإلع��الم مسؤولية 
فرضتها علينا طبيعة عملنا القائم 

على الكلمة واملفردة والعبارة وعملنا 
اإلع��الم��ي ال���ذي ال يختلف اث��ن��ان على 
قدرته على التأثير وتوجيه الرأي العام.

وأض������اف اخل��م��ي��س ن��ح��ن نعقد 
ال��دورة الرابعة عشر للملتقى اإلعالمي 
العربي، ونفخر مبشاركة العديد من 
اإلعالميني العرب، مبختلف اجتاهاتهم 
وتخصصاتهم، وي��زداد فخرنا بوجود 
كوكبة من اإلعالميني الشباب، وطلبة 
اإلعالم من مختلف كليات وأقسام اإلعالم 
في اجلامعات العربية الذين حضروا 
خصيصا ملشاركتنا ه��ذه الفعالية، 
وه��م في احلقيقة العنصر األه��م الذي 
نعمل ونسعى بأن نستثمر فيه جهودنا 
باملرحلة املقبلة، وهم األكثر حاجة إلى 

املزيد من التدريب والتأهيل والتطوير.
 

املكرمون في امللتقى
 وك����رم أم���ني ع���ام امل��ل��ت��ق��ى ماضي 
اخل��م��ي��س خ���الل ح��ف��ل االف��ت��ت��اح سمو 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء تقديرا ل��دور سموه في رعاية 
وح���ض���ور امل��ل��ت��ق��ى ودع���م���ه ل��إلع��الم 
واإلعالميني باالضافة إلى تكرمي الشيخ 
محمد العبدالله وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء وزير اإلع��الم بالوكالة 
لدعمه املتواصل للملتقى، وتقدمي درع 
التكرمي الى مملكة البحرين والذي مثلها 
علي الرميحي وزي��ر اإلع��الم في مملكة 

البحرين.
ومت تكرمي الفائزين بجائزة اإلبداع 

اإلعالمي من مصر مفيد فوزي ومكتبة 
اإلس��ك��ن��دري��ة، وم���ن ال��ك��وي��ت د.غ���امن 
النجار، واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات، وب���در ب��ورس��ل��ي، ومحمد 
الشارخ، ومن البحرين عيسى الشايجي.
 وفي فئة املكرمني من اإلعالميني ممن 
قدموا إضافة لإلعالم العربي كرم امللتقى 
من الكويت وليد اجلاسم في املسيرة 
اإلعالمية، وسعد علوش في الشعر، 
وبرنامج أصحاب السلطة في أفضل 
برنامج ح��واري، والقبس اإللكتروني 
في املسيرة الصحفية، وبرنامج ليالي 
الكويت في أفضل برنامج منوعات، ومن 
البحرين د.ب��روي��ن حبيب في التقدمي 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي، وم���ن األم�����ارات سامي 
الريامي في التميز الصحفي ومنال أحمد 
اخل��دم��ات اإلنسانية، وم��ن السعودية 
جل��ني ع��م��ران ف��ي امل��س��ي��رة اإلع��الم��ي��ة، 
وياسر التويجري في الشعر، وصالح 
الشادي في االب��داع، ومن مصر البيرت 
شفيق وعبداللطيف املناوي في املسيرة 
اإلعالمية ود.ع��م��رو خالد في التأثير 
اإليجابي، ومن عمان خالد الزدجالي في 
املسيرة اإلعالمية، وم��ن األردن سمير 
احل��ي��اري في ال��ري��ادة الصحفية، ومن 
لبنان راغدة شلهوب في التميز اإلعالمي.
 إضافة إلى تكرمي عدد من املؤسسات 
اإلعالمية الفاعلة واملتميزة من الكويت 
سودابة علي البرامج اإلذاعية، وزينب 
العبدالرزاق في األبداع الرقمي، وعذبي 
املطيري في التطور الرقمي، وجنالء 
ال��ك��ن��دوي ف��ي اإلع��الم��ي��ني ال��ش��ب��اب، 
ود.ط�������ارق اجل��اله��م��ة ف���ي اإلع����الم 
الرياضي، واحمد العنزي في اإلعالميني 
ال��ش��ب��اب، وع��ل��ي م��ب��ارك ف��ي التواصل 
االجتماعي، وعبدالعزيز الشايجي في 
اإلب��داع في التصوير، وحمود اخلضر 
في اإلبداع الشبابي، وأسراء جوهر في 
التميز، وداه��م القحطاني في التواصل 
االج��ت��م��اع��ي، ومحمد س���اري املطيري 
في التواصل االجتماعي، ومنال جاسم 
ف��ي النموذج اإلع��الم��ي، وس��رم��د نيوز 
وص��ح��ي��ف��ة ال�������دروازة ف���ي اخل��دم��ات 
اإلخبارية، وعبدالرحمن اخلميس في 

التميز اإلعالمي.
 وم��ن السعودية مت تكرمي سلطان 
القحطاني في إدارة املؤسسات اإلعالمية، 
دويع العجمي في التواصل االجتماعي، 
وم��ن قطر د.خ��ال��د اجلابر في النشاط 
اإلعالمي، وإمي��ان العامري في التأهيل 
اإلعالمي، ومن البحرين راشد احلمر في 
اإلعالميني الشباب، ومن اجلزائر نسيمة 
ش��ري��ط ف��ي إدارة امل��ك��ات��ب اإلع��الم��ي��ة، 
ووسيلة عوملي في التميز اإلعالمي،ومن 
مصر محمد عمر في االع��الم احلديث، 
ودعاء املغازي ودينا يحي في اإلعالميني 
الشباب، وأسماء مصطفى في البرامج 
التلفزيونية، ومن عمان ندى البلوشي 
في التميز اإلعالمي، وسلمى احلجري 
في التواصل االجتماعي، ومن االمارات 
حليمة الشامسي في التميز الصحفي، 
ومن ليبيا غالية بوزعلوك في اإلعالميني 
ال��ش��ب��اب، وم��ن س��وري��ا كندة إبراهيم 
في اإلع��الم الرقمي، ومن األردن خلود 
العميان في املجالت الهادفة، ومن لبنان 

اسامة فودا في اإلعالم اإلذاعي.
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سمو الشيخ جابر املبارك يتقدم احلضور

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء

14 »اإلعالم حياة« افتتاح امللتقى اإلعالمي العربي الـ 

أكد أنها لعبت دورا مهما ومحوريا في محاربة »داعش«

املبعوث الرئاسي األميركي: الكويت صوت مهم لالعتدال في املنطقة
ق��ال امل��ب��ع��وث ال��رئ��اس��ي االمريكي 
اخل���اص للتحالف ال��دول��ي حمل��ارب��ة 
م��ا يسمى بتنظيم ال��دول��ة االسالمية 
)داع��ش( بريت ماكغورك أمس االثنني 
ان لدولة الكويت دورا مهما ومحوريا 

في محاربة هذا التنظيم »اإلرهابي«.
 واوضح ماكغورك الذي يزور دولة 
الكويت حاليا ف��ي مقابلة م��ع وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( »ان الهدف من 
زيارتي هو تقدمي الشكر لدولة الكويت 
لكل ما تقوم به ومستمرة بالقيام به 
للواليات املتحدة ال سيما في هذه احلملة 
الصعبة ضد ما يسمى بتنظيم الدولة 

االسالمية )داعش(«.
 واض���اف »لقد س��اع��دت ف��ي تنظيم 
هذا التحالف الدولي اال اننا ال نستطيع 
القيام بأي شيء ضد تنظيم )داعش( من 

دون دولة الكويت«.
 واعرب عن امله في استمرار الشراكة 
العسكرية القوية ب��ني ب��الده ودول��ة 
الكويت »الن دولة الكويت صوت مهم 
لالعتدال باملنطقة وهي ترأس مع تركيا 
وه��ول��ن��دا مجموعة العمل املنضوية 
حتت التحالف الدولي التي حتمل اسم 

مجموعة احملارب األجنبي«.
 وذكر ماكغورك ان هذه الدول تقوم 
مع ال��والي��ات املتحدة مبقارنة وتقييم 
املعلومات »لتحديد كيفية مواجهة 

ومالحقة العدو بافضل الوسائل«.
 واوض����ح ان���ه ب���دأ زي��ارت��ه ل��دول��ة 
الكويت باالجتماع م��ع مسؤولني في 
جمعية ال��ه��الل االح��م��ر الكويتي »من 
اج��ل رؤي��ة اجلانب االخ��ر من املعركة 
النها حملة عسكرية لتحرير الناس من 
قبضة تنظيم )داع��ش( ولذلك يجب ان 
نتأكد انه بعد حقبة )داعش( سيستطيع 
ه���ؤالء ال��ن��اس ال��ع��ودة ال���ى حياتهم 
االعتيادية مبساعدة املنظمات االنسانية 

واالغاثية«.
 وأش����ار ال���ى ان���ه م��ن��ذ تشكيل ه��ذا 

التحالف في نهاية عام 2014 »متكننا 
من حترير مساحات واسعة من االرضي 
من ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية 
)داع����ش( ول��ك��ن االه���م م��ن االراض���ي 
استطعنا حترير 5ر2 مليون شخص 
ك��ان��وا يعيشون حت��ت رح��م��ة ه��ؤالء 

االرهابيني«.
 واض��اف »في العراق ساعدنا 6ر1 
مليون نازح على العودة الى منازلهم 
بفضل احلملة متعددة االوج���ه التي 
وضعناها وايضا بفضل العمل الرائع 
واجلبار التي قامت به دولة الكويت ال 
سيما في املجال االنساني وعلى صعيد 
االستقرار ايضا ولهذا اشعر بالسعادة 
البالغة ألنني ب��دأت زيارتي بااللتقاء 
مع مسؤولني في جمعية الهالل االحمر 

الكويتي«.
 واع���رب ماكغورك ع��ن تطلعه الن 
يجتمع خ��الل زي��ارت��ه للكويت التي 
تستمر يومني باملسؤولني الكويتيني 
»لتعزيز احلملة املناهضة لتنظيم 

)داعش( وجعلها افضل«.
 وع��ن��د س���ؤال���ه ع���ن ال���وق���ت ال���ذي 
ستستغرقه عملية حترير مدينة املوصل 
العراقية علق قائال »من الصعب وضع 
جدول زمني لهذه العملية الن املوصل 
مدينة ذات كثافة سكانية عالية والهدف 
م��ن ه���ذه العملية حت��ري��ر امل��واط��ن��ني 

العراقيني من )داعش(«.
 وذك��ر ان رئيس ال���وزراء العراقي 
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ال���ذي اجتمع ب��ه في 
ال��ع��اص��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد اجلمعة 
املاضية »أخبرني انهم يشعرون بالثقة 
الكبيرة بان القوات العراقية ستتمكن 
ق��ري��ب��ا م��ن حت��ري��ر ب��ق��ي��ة ال��ض��واح��ي 
واملناطق في غرب املوصل من مسلحي 

تنظيم الدولة االسالمية )داعش(«.
 واض��اف »م��ن جديد يجب علينا ان 
نقول ان تكتيكات )داعش( تستند بكل ما 
يعني الكلمة على استخدام املدنيني في 

املوصل دروعا بشرية فقد وضعوا على 
اعلى املنازل قناصة عندما يعلمون ان 
داخلها اسر ومدنيني ولهذا من الصعب 

جدا وضع وقت لهذه العملية«.
 واعرب عن شعور التحالف الدولي 
بالفخر لتدريب ق��وات االم��ن العراقية 
ومستوى الكفاءة التي اظهرتها خالل 

العمليات القتالية.
 واكد حترير املناطق في شرق مدينة 
املوصل بالكامل من ما يسمى بتنظيم 
ال��دول��ة االس��الم��ي��ة »ح��ي��ث ت��ق��در االمم 
املتحدة ان ربع مليون طفل وطفلة عادوا 
الى مدارسهم.. ه��ؤالء االوالد والبنات 
كانوا يعيشون حتت رحمة ما يسمى 
بتنظيم الدولة االسالمية )داعش( قبل 

ستة شهور فقط«.
 وحول االسلحة الكيماوية في سوريا 
قال ان بالده ليس لديها أدنى شك بان 

النظام السوري شن هجوما باستخدام 
غاز السارين ضد بلدة )خان شيخون(.

 واض��اف ماكغورك ان ه��ذا الهجوم 
الكيماوي اجبر الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب على العمل بسرعة ومهاجمة 
مدرج مطار الشعيرات الذي انطلق منه 

الهجوم على )خان شيخون(.
 واوضح املسؤول االمريكي بالرغم 
م��ن ه��ذا الهجوم ق��ام وزي��ر اخلارجية 
االمريكي ريكس تيلرسون بزيارة مهمة 
لروسيا حيث اجتمع م��ع املسؤولني 
ال��روس »في وقت نتواصل مع اجلميع 
في املنطقة من اج��ل ال��وص��ول ال��ى حل 
سياسي للنزاع في سوريا وهذا سيحدث 
عندما يكون لدينا اتفاق لوقف الطالق 

النار ونقوم بتعزيزه«.
 واض����اف »ش���يء واح���د ق���ام وزي��ر 
اخلارجية االمريكي ريكس تيلرسون 

بتذكيره للروس في موسكو بأنهم اعلنوا 
انفسهم ضامنني لوقف اط��الق النار 
وه��ذا ما مت التفاوض عليه بالعاصمة 
الكازاخية استانا واجل��ان��ب ال��روس 
ضمن ان النظام السوري سيلتزم بوقف 
اطالق النار اال اننا نرى اليوم ان وقف 

اطالق النار هش«.
 وقال ان اجلانب الروسي لديه االن 
خيار حقيقي في كيفية املضي قدما في 
ه��ذا االم��ر »واذا ك��ان يريد مساعدتنا 
حلل هذا النزاع والوصول الى االتفاق 
ال��س��ي��اس��ي ال���ذي ي���درك اجل��م��ي��ع اننا 

نحتاجه«.
 واكد ان االولوية االولى والقصوى 
للواليات املتحدة هي هزمية ما يسمى 
بتنظيم ال��دول��ة االس��الم��ي��ة )داع���ش( 
»ال��ذي يعتبر تهديدا للواليات املتحدة 

واملنطقة«.
 واوض���ح »اوال يجب علينا ازاح��ة 
)داع��ش( من سوريا ولقد صعدنا من 
عملياتنا لتحقيق ذلك ويجب علينا ايضا 
تخفيف حدة النزاع السوري للمساعدة 
ف��ي ال��وص��ول ال��ى وق��ف الط��الق النار 
ميكنه الصمود وايضا العمل من خالل 
محادثات جنيف من اجل تعزيز اجلهود 
السياسية.. وه��ذا ميكن ان يحدث من 
خ��الل ق��رار مجلس االم��ن ال��دول��ي رقم 

.»2254
 وح��ول امل��وق��ف م��ن اي���ران ق��ال »ان 
اجلمهورية االسالمية االيرانية تلعب 
دورا ف��ي ال��ن��زاع��ات باملنطقة ول��دى 
اجلانب االيراني خيار هنا وهو ان يكون 

جزءا من احلل السياسي«.
 وذك��ر ان محطته التالية ف��ي هذه 
اجلولة هي اململكة العربية السعودية 

وبعدها النرويج.
 يذكر ان الرئيس االمريكي السابق 
باراك اوباما قد عني ماكغورك في اكتوبر 
2015 مبعوثا رئاسيا حملاربة ما يسمى 

بتنظيم الدولة االسالمية )داعش(.

بريت ماكغورك
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 65 بلدية »حولي« حررت 
مخالفة لالئحة اإلعالنات

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية 
ال��ك��وي��ت ع��ن ق��ي��ام م��راق��ب��ة احمل��الت 
واإلع��الن��ات ب��إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة 
حولي بعدة حمالت للتأكد م��ن مدى 
التزام أصحاب احملالت لالئحة احملالت 
واإلع���الن���ات وخ��الل��ه��ا مت حترير65 
مخالفة تطبيقا ل��الئ��ح��ة اإلع��الن��ات 
واحمل���الت حت��ت ال��ق��رار ال���وزاري رقم 
2006/172و ال��ذي ينص على حظر 
إقامة أي إعالن بأي وسيلة من الوسائل 
قبل احلصول على ترخيص من البلدية 
مع التزام املرخص له بتنفيذ الشروط 
التي تقرها البلدية ط��وال مدة سريان 
ال��ت��رخ��ي��ص.  و أش���ارت اإلدارة بأن 
احلملة قد أسفرت عن حترير عدد 65 
مخالفة حيث تضمنت 34 مخالفة إقامة 
إع��الن خ��اص بالنشاط قبل احلصول 
على ترخيص م��ن قبل البلدية، 13 

مخالفة عدم جتديد ترخيص اإلعالن، 
12 م��خ��ال��ف��ة إض��اف��ة إع����الن خ��اص 
بالنشاط قبل احلصول على ترخيص 
من قبل البلدية، مخالفتني إقامة إعالن 
جت��اري قبل احل��ص��ول على ترخيص 
من قبل البلدية، مخالفة إقامة إعالن 
تعريفي بالنشاط، مخالفة فتح وإدارة 
محل قبل احلصول على ترخيص من 
قبل البلدية، مخالفة ع��رض بضاعة 
خارج احملل وإقامة إعالن استداللي قبل 
احلصول على ترخيص من قبل البلدية. 
و ب��اخل��ت��ام ن��وه��ت اإلدارة إل��ى 
أصحاب اإلعالنات االلتزام باشتراطات 
ال��ت��رخ��ي��ص وال���ت���ي ت��ن��ص ع��ل��ى أال 
يتسيب اإلعالن بإعاقة الرؤية ومنافذ 
التهوية أو اإلنارة مع مراعاة أن يكون 
اإلع���الن باللغة العربية م��ع اجل��واز 
إضافة ترجمة مطابقة لإلعالن باللغة 

األجنبية.

حترير مخالفة

العبدالله يفتتح معرضا مصاحبًا
افتتح الشيخ محمد العبدالله وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة، املعرض املصاحب 
للملتقى بعد االنتهاء من التكرمي، وش��ارك في معرض 
وسائل اإلع��الم واالت��ص��ال احلديثة من خ��ارج الكويت 
مركز الشارقة اإلعالمي، ويضم منصات لوسائل التواصل 
االجتماعي األكثر تأثيرا في املنطقة مثل تويتر، انستجرام، 
سناب شات، فيس بوك، وذلك متاشيا مع التفجر املعرفي 

وثورة االتصاالت والثورة التكنولوجية، وما يترتب عليها 
من سرعة انتقال امل��واد اإلعالمية، فكلها عوامل تضغط 
على املؤسسات اإلعالمية م��ن أج��ل مزيد م��ن الفعالية 
واالس��ت��ح��داث والتجديد مل��ج��اراة ه��ذه التغيرات، ولقد 
جلأت املنظمات اإلعالمية في العالم العربي إلى استخدام 
التقنيات احلديثة بدرجات متفاوتة ملواجهة هذه الضغوط 

والتحديات.

املبارك والعبدالله خالل حفل االفتتاح

جانب من التكرميالشيخ عبدالله األحمد متحدثا

واألساليب األدوات  في  جذريا  تغييرا  أحدثت  االتصاالت  ثورة  العبدالله: 

األرض بــــــقــــــاع  جلــــمــــيــــع  امــــــتــــــد  اإلنــــــســــــانــــــي  الــــــكــــــويــــــت  دور  الـــــرمـــــيـــــحـــــي: 

والنقاش لــلــحــوار  رائــعــة  منصة  الــعــربــي  اإلعــالمــي  امللتقى  شــريــط:  نسيمة 
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