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بحضور عدد كبير من

• علي السلطان
متحدثا ً

• د.هشام
الديوان متحدثا ً
للحضور

«الدار الكويتية لإلعالم» احتفلت بإطالق
الديوان :مؤسسات شركة
«الدار الكويتية لإلعالم» ُتقاد
بالعقل والحكمة

احتفل تلفزيون «ال�شاهد» ب�إطالق
برامج �شهر رم�ضان املبارك ،2019
التي تواكب روح التطوير والتجديد
التي �أطلقتها القناة بح�ضور عدد
كبري م��ن ال�شخ�صيات الإعالمية
بفندق مي�سوين �أم�س.
وبهذه املنا�سبة ،قال رئي�س حترير
ق��ن��اة «���ص��وت ال��ع��رب» د.ه�شام
الديوان� ،إن الإعالم مل يعد و�سيلة
لنقل الأخبار �إلى العامل فقط ،بل
�أ�صبح جمموعة جامعة للمعلومات
والعلوم ت�صل �إلى العامل اجمع بكل
لغاته وثقافاته وبيئاته ،م�شددا
على �أهمية امل�ساهمة يف �إعادة بناء
الإن�سان.
و�أ�شار الديوان �إلى �أن هناك حياة
ج��دي��دة وواق���ع��� ًا ج���دي���د ًا ،يجمع
الب�رشية على �أ�س�س جديدة تهدف
�إلى تبادل املعرفة وامل�شاركة يف
البحث عن حلول للمخاطر التي
تواجه الإن�سان.
و�أ���ض��اف �أن قناة «�صوت العرب»
الإخبارية العربية الدولية ،دخلت
عامها اخلام�س يف الأول من فرباير

امل��ا���ض��ي ،حيث وا���ص��ل��ت نهجها
امل�ستقل من خالل بث الأخبار على
م��دار ال�ساعة من خ�لال  7ن�رشات
�إخ��ب��اري��ة �سيا�سية واقت�صادية
وريا�ضية �إلى جانب �أخبار العلوم
والتكنولوجيا والأح��داث املختلفة
و�أح��وال الطق�س يف العامل العربي
وبقية �أن��ح��اء العامل ف�ضال عن 4
ن�رشات والإع��ادة من منت�صف الليل
وحتى �ساعات ال�صباح الأولى.
وت��اب��ع ال���دي���وان« :ن��ح��ر���ص بكل
دق��ة ومهنية وم�صداقية على �أن
تكون حمتويات ن����شرات الأخبار
من م�صادرها ،ولدينا  10مكاتب
ومرا�سلون يف اهم العوا�صم العربية،
ون��ح��ن م���وج���ودون يف املناطق
امل�ضطربة يف ليبيا واليمن و�سورية
والعراق واجلزائر وال�سودان.
و�أكد الديوان �أن قناة «�صوت العرب»
لديها طموحات ب�ش�أن فتح املزيد
من املكاتب اخلارجية وا�ستقطاب
ال��ع��دي��د م��ن امل��را���س��ل�ين ال�سيما
العوا�صم العاملية الكربى مثل:
وا�شنطن ومو�سكو ولندن وباري�س

وروما وبروك�سل وعوا�صم �أخرى.
وهن�أ ال��دي��وان احل�ضور مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك ،فيما
�أع��رب عن �أمانيه بالنجاح للقناة
ال�شقيقة «ال�شاهد» ال�سيما وهي
جتمع لرم�ضان ه��ذا ال��ع��ام باقة
منوعة من اف�ضل امل�سل�سالت العربية
التي �ستعر�ض منها �أوال.
و�أ�شاد الديوان مب�ؤ�س�سات �رشكة
«الدار الكويتية للإعالم» التي تقاد
بالعقل واملنطق واحلكمة من خالل
الإ��صرار على تقدمي اف�ضل قدر من
اخلدمة من خ�لال كل م�ؤ�س�ساتها
وعلى مدار ال�ساعة.
من جانبه ،دعا نائب مدير حترير
جريدة «ال�شاهد» حممد العجمي،
�إلى مواجهة كل ما من �ش�أنه الإ�ساءة
�إل��ى ال��وط��ن ،م�شددا على �أهمية
ال�صدق وال�شفافية من خالل الطرح
الإعالمي.
و�أ�ضاف العجمي� ،أن العاملني يف
جريدة وقناة «ال�شاهد» يعملون
بروح الفريق الواحد ،من �أجل تقدمي
ر�سالة �إعالمية حتت �شعار «نحن

• جانب من احلضور

الرفاعي :سوق اإلعالن من

أهم مصادر التمويل للصحف
ووسائل اإلعالم

• جورجيت

• عالء الفيلكاوي مدير العالقات العامة بالزياني وزوجته

• جانب من مذيعات «تلفزيون الشاهد»

