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درع جائزة الصحافة اجلديد

منى املري وخلفان الرومي وظاعن شاهني خالل املؤمتر الصحافيمرمي بن فهد

شعار اجلائزة

فتح باب المشاركة أمام الصحافة اإللكترونية

إطاللة جديدة لجائزة الصحافة العربية بحلول 
دورتها التاسعة وتغييرات في الشكل والمضمون

كشفت االمانة العامة جلائزة الصحافة العربية خالل مؤمتر صحافي 
عق����د في مقر نادي دبي للصحافة امس النقاب عن تفاصيل التغييرات 

اجلديدة التي أقرها مجلس ادارتها بحلول دورتها التاسعة.
وشملت التغييرات اجلديدة التي وصفت باجلذرية استحداث فئات 
جدي����دة وإلغاء اخرى وادخال التعديالت على فئات قائمة ودمج بعض 
التخصصات مع بعضها البعض، وذلك الول مرة منذ اطالقها في العام 
1999 من قبل راعيها صاحب الس����مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
وعب����ر رئيس مجل����س ادارة اجلائزة خلفان الرومي عن س����عادته 
باملكان����ة املرموقة التي وصلت إليها جائزة الصحافة العربية، وقال ان 
هذه اخلطوة كانت انفاذا لرؤية صاحب الس����مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم لدعم نهضة االعالم العربي وازدهاره، حيث كان س����موه قد 
التقى مجلس ادارة اجلائزة في ديسمبر العام املاضي وحثهم على عمل 
اعادة تقييم ش����امل للجائزة وفئاتها ونظامها لتواكب النمو املتسارع 

الذي شهدته الصحافة العربية خالل الفترة املاضية.
وقال ظاعن ش����اهني عضو مجلس ادارة اجلائزة: »اننا نشهد اليوم 
مرحلة بالغة االهمية في تطور جائزة الصحافة العربية بش����كل يفتح 
امامها آفاقا اوسع ملواكبة االفكار اجلديدة ويعكس الواقع الذي نعيشه، 
وال ادل عل����ى ذلك من ادراج فئات ومبادرات جديدة حتتكم الى معايير 

موضوعية وشفافة«.

استيعاب األعمال والفنون

من ناحيتها قالت منى املري: »ان التغيير اجلديد هو ليس آخر اعمال 
التطوير الذي ستشهده اجلائزة مستقبال، فهو مبنزلة وقفة مراجعة وتقييم 
شامل، تهدف الى اس����تيعاب قدر اكبر من االعمال والفنون الصحافية، 
ومن اجل ان تبقى مواكبة للنمو الذي تشهده الصحافة العربية والعاملية 
من تطور وتوظيف الحدث ادوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
االعالم، واستخدام ملختلف التطبيقات احلديثة، وسعيا ملواصلة اجلائزة 

لنهجها الشمولي ومحاكاة متطلبات املرحلة«.
ولفتت املري الى ان قاعدة املشاركة في اجلائزة قد ارتفعت منذ العام 
2000 وحتى العام 2009 مبا يزيد على نس����بة 300% وان االمانة العامة 
قد تسلمت آالف املشاركات من 19 دولة عربية، وان عدد الفائزين وصل 
الى 106 من مختلف ارجاء الوطن العربي، وقالت ان استثمار نادي دبي 
للصحافة في اجلوائز املمنوحة ضمن هذه املبادرة قد جتاوز ال� 10 ماليني 

درهم حتى الدورة الثامنة«. 
من ناحيتها قدمت مرمي بن فهد ش����رحا مفصال بالتغييرات اجلديدة 
امام وس����ائل االعالم واملشاركني، وكشفت للحضور عن الشعار اجلديد 
للجائزة الذي تزامن مع التغييرات واعلنت انه مت اعتماد مسمى جائزة 
الصحافة العربية بدال من اسم جائزة الصحافة العربية املكتوبة بهدف 
فتح املجال مستقبال الستيعاب مزيد من الفنون الصحافية وتعزيز قدرتها 
على االستجابة الي تطورات قد تطرأ على صناعة االعالم العربي، كما 
مت فتح باب املشاركة امام الصحافة اإللكترونية في جميع فئات اجلائزة 
باش����تراط ان تكون املادة اإللكترونية مؤهلة لالش����تراك وفق املعايير 

االساسية وان تكون منشورة في صحف او مجالت إلكترونية.
كما لفتت بن فهد الى انه متت اضافة فئة جائزة الصحافة التخصصية 
وإلغاء جائزة كل من الصحافة الصحية والبيئية وتكنولوجيا املعلومات 
والطفل ليتم ضمها في هذه الفئة، كما مت اس����تبدال جائزة التحقيقات 
الصحافية بجائزة الصحافة االستقصائية، وكذلك استحداث فئة جائزة 
الصحافة العربية للشباب والتي تهدف الى حتفيز الطاقات الصحافية 
الش����ابة على االبداع من خالل تكرمي االعمال املميزة في مختلف ألوان 
العمل الصحافي والتي متنح للصحافيني الشباب ملن هم دون الثالثني 
عاما، كما مت فتح باب املشاركة لكل كّتاب االعمدة للتقدم بشكل شخصي 

او من خالل ترشيح مؤسساتهم لهم.
ومن بني الش����روط واالحكام اجلديدة في اجلائزة قالت بن فهد »انه 
س����يحق لكي صحافي ان يشارك ضمن فئة واحدة فقط من خالل ارفاق 
اس����تمارة الترشيح بثالثة مناذج من اعماله، بينما تقبل خمسة مناذج 
كح����د اقصى جلائزة الص����ورة الصحافية، وجائزة الصحافة للرس����م 
الكاريكاتي����ري، وجائزة الصحافة العربية للش����باب، وجائزة العامود 
الصحافي«. ولفتت الى انه سيتم االبقاء على نفس اآللية املتبعة لعمل 
جلان اجلائزة، وس����تخضع جائزة العم����ود الصحافي لتحكيم مجلس 

ادارة اجلائزة مباشرة. 
ولفت املتحدثون الى ان االستعدادات جارية الستقبال اعمال الصحافيني 
الراغبني باملش����اركة في الدورة التاسعة، حيث سيتم االعالن عن موعد 

فتح باب الترشيح خالل شهر اكتوبر اجلاري. 
 يذكر ان جائزة الصحافة العربية تهدف الى تعزيز الدور البناء الذي 
تلعبه الصحافة في خدمة قضايا املجتمع وتقدير السهامات الصحافيني 

وللمسؤولية الكبرى امللقاة على كاهلهم.

»التنوير في اإلنسان..شهادة جان جاك روسو« للباحث عقيل عيدان
صدر أخيرا كتاب بعنوان »التنوير في 
اإلنسان.. شهادة جان جاك روسو« للباحث 
الكويت����ي عقيل عيدان يعرض فيه املؤلف 
وجهة نظر مغاي����رة لتلك التي عرفت عن 

الفيلسوف التنويري الفرنسي روسو.

وقال عيدان ل� )كونا( ان الكتاب يشير 
إل����ى انه ينبغي ان ن����درك حقيقة التنوير 
وصلته باالنسان، فقد أراد من خالل التنوير 
حتقيق هدف كبير كان روسو االقدر واألكثر 
بصيرة لتلقف����ه، وهذا الهدف هو ان هناك 

انسانية جديدة نابعة من العقل والقلب على 
حد س����واء تتجاوز العصبيات والقوميات 
واملذهبيات في العالقة مع اآلخر، انسانية 
تعتمد على االنس����ان في زمن خال من أي 

ما ورائيات.


