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الزمالء يوسف عبدالرحمن ومحمد احلسيني ومحمد املسباح وأحمد عبدالسالم مع أعضاء الوفد      )هاني الشمري(مستشار االدارة العامة الزميل يوسف عبد الرحمن ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميل محمد اخلالدي مع اعضاء وفد »الشرفة اإلعالمية البحرينية« لدى زيارتهم الى »األنباء«

الزميل يوسف عبدالرحمن يطلع الوفد على مجموعة من اللوحات في مكتبه .. وفي مركز املعلومات الوفد في جولة مبطابع »االنباء«

املشترك لشعوب دول املجلس 
النظر ع���ن اجلانب  بغض 

الرسمي.
وبني ناص���ر ان جتربة 
االحت���ال العراقي للكويت 
عام 1990 أظهرت بوضوح 
ال يحتمل الشك تلك الوحدة 
النقي���ة بني ش���عوب دول 
املجل���س، حي���ث تطابقت 
األقوال مع األفعال وفتحت 
القلوب والبيوت وجتسدت 
الوحدة ف���ي أروع وأصدق 
معانيها، مؤكدا أن تاريخ دول 
مجل���س التعاون اخلليجي 
مليء بصور ومناذج مشرفة 
م���ن املواقف التي تعبر عن 
األخوة والتضامن، ويبقى 
علينا كإعاميني وفنانني أن 
إبراز هذه  نقوم بدورنا في 

النماذج املضيئة للناس.
 من ناحيته، شدد املصور 
الفوتوغرافي في الفريق رائد 
اخللف على أهمية الصورة 
في اإلعام احلديث، مشيرا 
التكنولوجي  التقدم  أن  إلى 
احلديث فتح لنا آفاقا رحبة 
من اإلمكانات التي حولت كل 
فرد فينا لش���خص إعامي 
يستطيع أن يصور ويوثق 
وينتقد وينشر على أوسع 
نطاق، ولذلك يجب أن تبادر 
مؤسسات املجتمع املدني في 

الكويت والبحرين حكومة 
وش���عبا، قائلة انها منوذج 
للعاقات املتميزة واألصيلة، 
الكويت هي  ولذلك كان���ت 
احملطة األول���ى في اجلولة 
اخلليجية، فالكويت رائدة في 
جتربتها اإلعامية وأنشطتها 

االجتماعية.
بدوره، تط���رق املخرج 
التلفزيوني واملسرحي املبدع 
ياسر ناصر ألهمية التركيز 
اإلعامي على قضية وحدة 
الشعوب اخلليجية، قائا ان 
شعب دول مجلس التعاون 
اخلليجي شعب واحد، كان 
موحدا يرتبط بعاقات الدم 
والنس���ب حتى قب���ل قيام 
مجل���س التعاون اخلليجي 
كمنظمة رسمية، مشيرا إلى 
أن اخلافات السياسية التي 
قد ال تتجاوز االختاف في 
النظر بني صانعي  وجهات 
القرار في دولن���ا يجب أال 
أن  تنتقل للشعوب، مؤكدا 
هناك من يعمل على خلق مثل 
هذه الفتنة بني شعوب دول 
اخلليج العربي، ومن واجبنا 
نحن اإلعاميون أن ننبه الى 
خطورة ذلك، وأن يكون لنا 
دور إيجابي في التصدي ملثل 
هذه احملاوالت من خال ابراز 
الوحدة احلقيقية والتاريخ 

واإليجابي، ألن اجلمهور هو 
في نهاي���ة املطاف »متلٍق«، 
إذا ل���م يقدم له اجليد ويتم 
توجيهه للخير، فس���يأتي 
من يقدم له السيئ ويوجهه 

للشر.
م���ن جهته���ا، ش���ددت 
املتألقة  البحرينية  املذيعة 
الفرساني على فكرة  فايزة 
»التكام���ل« ف���ي مش���روع 
الشرفة اإلعامية، مبينة ان 
فريق العمل يضم أشخاصا 
من مختل���ف التخصصات 
اإلعامي���ة، م���ن مذيعني، 
وكتاب ومحررين صحافيني 
ومعدين للبرامج ومخرجني 
ومصوري���ن واخصائي���ني 

إعاميني وفنانني.
الفرساني ان  وأوضحت 
»الشرفة« نفذت العديد من 
الهادفة  البرام���ج اإلعامية 
في املجتمع البحريني، منها 
ما يتعل���ق بالتوعية ومنها 
ما يتعلق بالتوثيق وحفظ 
التراث، مشيرة إلى أن الشرفة 
متثل فرصة جيدة لكل من 
يرغ���ب في خدم���ة الوطن 
بصورة إيجابية، فهي مجمع 
للخبرات والطاقات ومنصة 
لتوجيه هذه اجلهود اخليرة 
خلدمة املجتم���ع، متطرقة 
للعاقة املتميزة التي تربط 

محمد هالل الخالدي

اس���تهل فريق »الشرفة 
البحريني���ة«  اإلعامي���ة 
جولته اخلليجي���ة بزيارة 
جلريدة »األنباء« األسبوع 
قب���ل املاضي، حي���ث عقد 
لقاء إعامي مميز بحضور 
العام���ة  مستش���ار اإلدارة 
الزميل يوسف عبدالرحمن 
الزميل  التحري���ر  ومدي���ر 
محمد احلس���يني ورئيسة 
قسم احملليات الزميلة عفاف 
مختار، متت فيها مناقش���ة 
العديد من القضايا اخلليجية 
والعربي���ة والعاملية ودور 
اإلعام جتاهها، والتي ميثل 
مشروع »الشرفة اإلعامية 
البحريني���ة« أحد مناذجها 
املضيئ���ة، مب���ا تقدمه هذه 
الشرفة من نافذة أمل وعمل 
مخلص يعبر بوضوح عن 
التضام���ن االجتماعي وعن 
أهمية دور مؤسسات املجتمع 

املدني في خدمة املجتمع. 
ف���ي البداي���ة حتدث���ت 
البحريني���ة  اإلعامي���ة 
املتميزة د.زهرة محرم حول 
مشروع »الشرفة اإلعامية 
البحريني���ة« قائلة: »نحن 
مجموعة من اإلعاميني من 
مختلف املجاالت اإلعامية، 
م���ن الصحاف���ة املق���روءة 
واإلعام املرئي واملس���موع 
واإلعام احلديث على شبكة 
اإلنترنت، جمعنا حب الوطن 
واإلميان بأهمية القيام بدور 
إيجابي جتاه املجتمع، نؤمن 
باالنفتاح على اجلمهور وخلق 
شبكة عاقات اجتماعية طيبة 
بني الناس من خال »اإلعام 
الذي يساهم في  التفاعلي« 
تذويب الفوارق وإزالة سوء 
النمطية  التفاهم واألف���كار 
اخلاطئة التي تترسخ عادة 
في أذه���ان الكثيرين بفعل 

اخلطاب اإلعامي السلبي.
وأكدت مح���رم أن تأثير 
اإلعام ف���ي حياتنا واقع ال 
مفر منه، وليس املطلوب أن 
نغلق الباب في وجه تدفق 
املواد اإلعامية، فهذا أصا 
لم يع���د متاح���ا ويتجاوز 
قدرة الدول مجتمعة، ولكن 
املطلوب أن نساهم في هذه 
الصناعة ونقدم البديل الناجح 

عمار املختار رائد اخللفجميل العباسفايزة الفرساني ياسر ناصر د.زهرة محرم

فريق »الشرفة اإلعالمية البحرينية« استهل جولته اخلليجية بزيارة »األنباء«: 
جتربة رائدة جتمع بني اخلبرات واجلهود والتوجه خلدمة املجتمع

أكدت د.زهرة محرم أن فريق 
الش��رفة اإلعالمية حرص على 
أن تك��ون جري��دة »األنب��اء« 
ه��ي احملطة األول��ى جلولتهم 
اخلليجية، ملا تتمتع به من سمعة 
طيبة ليس ف��ي مجال اإلعالم 
املصداقي��ة  ذي  املوضوع��ي 
العالية فحسب، وإمنا ملا تتميز 
به أيضا من نش��اط اجتماعي 
في مختلف  فاعلة  ومش��اركة 

برامج التنمية االجتماعية.

في تعلي��ق على حديث الزميل 
أهمي��ة  ع��ن  اخلل��ف  رائ��د 
التصوير، روى الزميل يوسف 
عبدالرحم��ن حادثة جرت معه 
خالل قيام��ه بتغطي��ة »جهاد 
األفغ��ان الع��رب« ف��ي مطلع 
الثمانيني��ات، حيث كان يحمل 
كامي��را فق��ال له أس��امة بن 
الدن عندم��ا رآه: »أال تعلم أن 
املصورين في الدرك األس��فل 
من الن��ار؟«، فرد عبدالرحمن: 
»الصورة اليوم تغني عن ألف 
مق��ال ومقال، ص��ورة واحدة 
جيدة تخدم اإلس��الم وتوصل 
قضاي��اه العادل��ة للعال��م كله 
تأثيرها لس��نوات،  ويس��تمر 
التصوير أداة ميكن استثمارها 

في اخلير أيضا«.

يوس��ف  الزميالن  اصطح��ب 
احلسيني  ومحمد  عبدالرحمن 
ضي��وف »األنب��اء« ف��ي جولة 
ميداني��ة على اجلري��دة، حيث 
وأقسامها  إداراتها  تعرفوا على 
وآلية العمل فيها والتقوا بالزمالء 
فرصة  فكان��ت  الصحافي��ن، 
األفكار  وتبادل  للتعارف  جيدة 
فري��ق  وتوق��ف  واخلب��رات، 
الش��رفة اإلعالمية طويال عند 
مركز املعلوم��ات في »األنباء«، 
وال��ذي قال عن��ه الزميل مدير 
التحرير انه م��ن أكبر وأفضل 
مراكز املعلوم��ات في الكويت، 
حيث ج��رى تطويره وحتويله 
إلى أكب��ر أرش��يف إلكتروني 

يقدم خدماته للباحثن مجانا.

ق��ام مدي��ر التحري��ر الزميل 
فريق  بإهداء  احلسيني  محمد 
البحرينية  اإلعالمية  الش��رفة 
نس��خة من كتابه »على دروب 
الربيع« والذي يتناول الثورات 
الس��لمية وجذورها وتاريخها 

وصوال للربيع العربي.

ملاذا »األنباء«؟

 الصورة والكلمة

جولة ميدانية 

قدم الزميل يوسف عبدالرحمن 
االجتماعي  ال��دور  ع��ن  نبذة 
الكبير الذي تساهم به »األنباء« 
في خدمة املجتمع، مشيرا إلى 
أن ه��ذه هي فلس��فة اجلريدة 
الت��ي وضع مبادئها مؤس��س 
»األنب��اء« العم خالد يوس��ف 
املرزوق � رحمه اهلل � ويتابعها 
أبن��اؤه ب��كل ح��ب وش��عور 
عبدالرحمن  وقام  باملسؤولية، 
بإهداء فريق الشرفة اإلعالمية 
األعم��ال  أه��م  م��ن  نس��خة 
والبرام��ج االجتماعي��ة الت��ي 

قامت بها »األنباء«.

»األنباء« والدور 
االجتماعي

إهداء

عبدالرحمن: ال توجد »فوضى خالقة« والوضع اإلقليمي 
يتطلب تضامن وتقارب الشعوب 

احلسيني: الدول العربية ال حتتاج لثورات وإمنا لنهضة 
والبحرين أفشلت مخطط التخريب

ألقى مستشار االدارة العامة الزميل يوسف 
عبدالرحمن كلمة رحب فيها بضيوف الكويت 

وضيوف »األنباء« الزمالء اإلعالمين من 
مملكة البحرين الشقيقة، وتطرق في كلمته 

للوضع اإلقليمي احمليط بدول اخلليج 
وانعكاسه على دول وشعوب املنطقة، مؤكدا 
على أهمية التضامن والوحدة بن أبناء دول 
اخلليج العربي ملواجهة هذا اخلطر الذي نراه 

بأعيننا وهو يهدم الدول ويشرد الشعوب.
وأشار عبدالرحمن إلى أن احلديث عن 

»الفوضى اخلالقة« حديث مخادع، فالفوضى 
فوضى وال ميكن أن تنتج أي نظام، ودول 

مجلس التعاون اخلليجي أثبتت قدرتها 
وجناحها في حفظ األمن واألرواح لشعوبها 

ألن أنظمة احلكم فيها هي جزء من الشعوب 
وامتداد طبيعي لتاريخها بكل ما فيه من 

عادات وتقاليد وقيم نابعة من صميم ثقافتنا 
وليست مفروضة علينا من اخلارج. 

وتطرق إلى العالقة املتميزة جدا بن الكويت 
والبحرين، على جميع املستويات الرسمية 
والشعبية، مشيرا إلى العالقة األصيلة التي 

كانت تربط العم خالد يوسف املرزوق � رحمه 
اهلل � مع مملكة البحرين بكل أطيافها اجلميلة، 
ويواصل املسيرة من بعده أبناؤه مبا يعبر عن 
قيم أصيلة يتناقلها األبناء عن اآلباء واألجداد، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن ما بن البحرين ودول 
مجلس التعاون عموما والبحرين بشكل خاص 

أكبر وأسمى من أن نصفه بكلمات.

رحب مدير التحرير الزميل محمد 
احلسيني بضيوف »األنباء« من فريق 

»الشرفة اإلعالمية البحرينية«، الفتا 
إلى متيز البحرين في األنشطة الثقافية 
بصورة عامة، مشيدا مبشروع الشرفة 

الذي ميثل منوذجا مضيئا للدور اإلعالمي 
الفعال. 

وأكد احلسيني أن الكويت والبحرين 
ولبنان متثل ثالثي متميز من بن الدول 

العربية، فهي دول صغيرة في مساحتها، 
لكنها كبيرة وغنية بتجربتها الدميوقراطية 
واإلعالمية، مبينا ان الواقع يثبت أن الدول 

العربية ليست بحاجة إلى ثورات وإمنا 
إلى نهضة، مشيرا إلى جتربة دول مجلس 

التعاون اخلليجي كنموذج، حيث استطاعت 
مملكة البحرين التصدي باقتدار للمحاولة 

الفاشلة للتخريب، كما تصدت الكويت 
وسلطنة عمان وبقية دول املجلس ملوجة 

»الربيع العربي« من خالل عمليات إصالح 
حقيقية.

وأشاد بالدور الكبير واملتميز الذي يقوم به 
الفنانون واإلعالميون في مملكة البحرين 

الشقيقة، موضحا أن له أصدقاء كثرا هناك 
ومن خالل متابعته ألعمالهم وحركتهم 

ونشاطهم املتميز يعرف عن قرب ويقدر 
ما يقومون به خلدمة وطنهم وما ميثلونه 

من ترابط اجتماعي متميز بن شعوب دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

محرم: »الشرفة« 
مشروع لإلعالم 

التفاعلي يهدف إلى 
إشراك اجلميع في 
اخلدمة املجتمعية

الفرساني: نّفذنا 
العديد من البرامج 
اإلعالمية الهادفة 

في البحرين 

ناصر: االحتالل 
العراقي للكويت 

أظهر وحدة 
الشعوب اخلليجية 

اخللف: ضرورة 
إيجاد فرص 

الستثمار وتفجير 
طاقات الشباب

 
املختار: نسعى 

إلجناز بعض األفالم 
الوثائقية حلفظ 

بعض املهن 
املعرضة لالندثار

تدريب أفراد املجتمع املدني 
وتوجيههم واالستفادة من 
قدراتهم مب���ا يخدم الوطن 
واملجتم���ع، وأن يكون���وا 
مصادر للخير ونشر احملبة 
وليسوا أدوات للهدم والشر 
وخلق الفنت. من جانبه، أكد 
رجل األعمال جميل العباس، 
والذي يشارك فريق الشرفة 
اإلعامي���ة بجهود متميزة، 
على ض���رورة إيجاد فرص 
وأنش���طة هادفة تس���تثمر 
طاقات الشباب وتفجرها فيما 
ينفع املجتمع. وقال ان على 
أدوار كثيرة، وهناك  الدول 
أدوار على مؤسسات املجتمع 
املدني كذلك، والبد أن يتحرك 
اجلميع، موضحا ان احملطة 
املقبلة في جولة فريق الشرفة 
اإلعامية ستكون العاصمة 

القطرية )الدوحة(.
من جهته، أشار اإلعامي 
املتميز عمار املختار الى أهم 
أنشطة الشرفة اإلعامية التي 
بدأت نشاطها قبل 3 سنوات 
في البحرين، قائا: ان الشرفة 
البرامج  العديد من  أجنزت 
اإلعامي���ة واالجتماعي���ة، 
منها زي���ارات للمرضى في 
املستشفيات وبرامج تواصل 
اجتماعي، كما أجنزت أفاما 
وثائقية ورس���ائل توعية 
إعامية للجمهور، وأكد أن 
الفريق يعمل حاليا على إجناز 
عدد من األفام الوثائقية التي 
تعنى بتوثيق بعض املهن 
املعرضة للنسيان، وكذلك 
لقرى بحرينية صغيرة على 
وشك االختفاء بسبب عمليات 
البناء والتطوير، ووجدنا أن 
من واجبنا املشاركة في حفظ 
التاريخ والتراث والعادات 
والتقاليد األصيلة من خال 
توثيقها في أعمال تلفزيونية 

ومقروءة ومسموعة.


