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منتدى »االتحاد اإلماراتية« الرابع: الصحافة الورقية تواجه تحديات »المسؤولية« واإلعالم الرقمي
المشاركون فيه ركزوا في أطروحاتهم على التحديات المستقبلية وتأثير األزمة المالية

ركزت أوراق العمل واملداخالت في أول أيام 
منتدى االحتاد الرابع الذي تنظمه صحيفة 
االحت���اد اإلمارتية حتت عنوان »الصحافة 
العربي���ة.. الواقع والطم���وح« على حال 
الصحافة املكتوبة ومنافستها االلكترونية، 
فضال عن رصد تأثيرات األزمة املالية العاملية 

على الصحافة.
واستهل رئيس حترير صحيفة »االحتاد« 
راشد العرميي جلسات املنتدى قائال: »تعلمون 
جيدا حجم التحديات التي تواجه الصحافة 
في عاملنا العربي، والت���ي متتد من هموم 
التميز فيها،  املهنة وطموحاتها ومحددات 
خاصة في عالم ميوج بالتغيرات السريعة 
واملتالحقة«، وعب���ر العرميي عن أمله في 
أن يس���لط املنتدى الضوء على مس���تقبل 
الصحاف���ة العربية عبر اإلجابة على كثير 
من التساؤالت التي تدور في أذهان خبراء 

الصحافة وجمهورها. 
وترأس رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة 
األهرام د.عبد املنعم سعيد اجللسة األولى 
التي حتمل عنوان »النشر املتخصص وفتح 
أس���واق جديدة«، مهنئا في بداية اجللسة 
صحيفة االحتاد مبرور 40 عاما على والدتها، 
معتبرا أن هذا االحتفال »احتفاء بتقدم املعرفة 

العربية«.
ورأى سعيد أن الصحافة العربية كانت 
خالل العقود اخلمسة املاضية مبثابة املرآة 
لكل ما يجري، وهناك اآلن حتد خطير يتمثل 
ف���ي الوحش الرقمي والعال���م االفتراضي 
الالمحدود والذي يفتح آفاق املعرفة ألجيال 

صحيفة الشرق القطرية منوذجا«، جتربة 
صحيفته مللحق شهري بعنوان »بالقطري 
الفصيح« يقوم بإع���داده وحتريره فريق 
قطري 100% من دون أدنى تدخل من اخلبرات 
الوافدة. وعقب الكاتب واحمللل السياس���ي 
عبدالوهاب بدرخ���ان على األوراق الثالث 
املقدمة، قائال: »قدم���ت لنا األوراق الثالث 
صورة قريبة وواضح���ة لواقع الصحافة 
العربية املكتوبة، أو الورقية. وعرض كل 
منها جانبا مختلفا من املش���هد الصحافي، 

لكنها تتكامل عمليا«.

الخوف من »االلكتروني«

من جهته اعتبر وزير اإلعالم األس���بق 
د.سعد بن طفلة أن هناك خلطا بني الصحافة 
واإلع���الم، معتبرا ان ذلك ال يجوز، كما أن 
الس���بق في الصحافة بات ن���ادرا في ظل 
الفضائيات والتقنيات اإللكترونية، معتبرا 
أن صحافة التحقيقات لن تكون كافية كي 
جتعل الصحافة حتقق الطموح، وأن الثورة 
التقدمية لن تزعزع الصحافة فحسب، بل 
ستزعزع العقول التي تربت على منط معني 
خالل العقود املاضي���ة. وفي تعقيبه على 
ما دار في اجللس���ة الثاني���ة، قال الدكتور 
عبداهلل خليفة الشايجي إنه ال توجد صحافة 
عربي���ة واحدة، فهناك صحافة متثل الرأي 
الرسمي، وهناك صحافة متثل الرأي املستقل، 
والصحافة لم تعد صحافة خبر، بل صحافة 
حتقيق، كما أن الصحاف���ة يجب أن تعيد 

اكتشاف نفسها.

اجللسة األولى، التي أعدها د.علي األعسم، 
فس���لطت الضوء على »توظيف التقنيات 
اجلديدة«، حيث ركز على احلاجات اجلديدة 
للقراء في عالم جدي���د يحتاجون فيه إلى 

معلومات على مدار الساعة.
 وناقشت اجللس���ة الثانية من منتدى 
االحتاد الرابع موضوع »املسؤولية في بيئة 
الصحافة الورقية«، فضال عن رصد التحديات 
التي تواجه الصحافة في اإلمارات ومشاكل 

الصحافة العربية بشكل عام. 
وفي مس���تهل تقدميه للجلسة الثانية، 
أشاد املدير العام للتحرير � دار احلياة جميل 
الذياب���ي، بتجربة »االحتاد«، قائال: إن هذه 
الصحيفة أصبحت متتلك أقالما و»وجهات 
نظر« مميزة... ال أعتق���د أن هناك إعالميا 

عربيا ال يتصفح جريدة االحتاد.
وكانت الورقة األولى لرئيس هيئة حترير 
جريدة »الوقت« البحرينية إبراهيم بشمي، 
التي ج����اءت حتت عنوان »ثالثية الس����بق 
واملصداقية واملهنية«، وطرح خاللها بشمي 
تساؤالت حول مصير الصحافة الورقية في 
ظل منافسة من الصحافة اإللكترونية ووجود 
تشريعات تراقب وحتاسب منذ العهد العثماني 
مرورا بأحدث القوانني العربية التي أبقت على 

موانع »الرقابة« مع تغيير العبارات فقط.

بالقطري الفصيح

هذا وقدم رئيس حترير الشرق القطرية 
جابر احلرمي في ورقة العمل الثالثة التي 
حملت عنوان »البعد احمللي كأداة للتميز: 

القراء واملشتركني وصوال إلى حصة مناسبة 
من كعكة اإلعالن.

النشر المتخصص واالقتصاد

في الورقة الثانية، قدم املدير التنفيذي، 
لش���ركة ITP للنشر وليد عكاوي، مشاركة 
متحورت حول »النش���ر املتخصص وفتح 
أسواق جديدة«، استنتج خاللها أن النشر 
يعبر متاما عن احلالة االقتصادية عموما، 
فإذا تأثر االقتصاد البد أن يتأثر النشر على 
اختالف أنواعه، وم���ن البديهي أن األزمة 
احلالية ليست أبدية ونحن نالحظ من خالل 
متابعتنا للس���وق عودة متدرجة لإلنفاق 
اإلعالني بس���بب عودة االنتعاش املتدرج 
لألنشطة االقتصادية. أما الورقة الثالثة في 

شاهد الطائرة في حلظة السقوط وأمسك 
بهاتفه النقال ليرسل الصورة إلى الصحيفة 
وتوزع فيما بعد على املواقع االلكترونية 

واملدونات.

اتجاهان خليجيان

وأشار النصف في ورقته إلى أن معظم 
الصحف اخلليجية ذهبت في اجتاهني، األول 
إع���ادة ترتيب البيت الصحافي من الداخل 
عبر اتخاذ جملة إج���راءات مالية وإدارية 
هدفت إل���ى تخفيض النفقات للس���يطرة 
على الوضع واحلد من االس���تنزاف املالي، 
والثاني فتح سباق محموم باملنافسة على 
تقدمي العروض املغرية للقراء عبر برامج 
تسويق ومس���ابقات وجوائز لزيادة أعداد 

جديدة ويفتح الباب أمام تواصل غير مسبوق 
في العالم.

وع���رض خ���الل اجللس���ة األولى عدد 
من أوراق العم���ل تناولت هموم الصحافة 
العربية، حيث بني رئيس حترير الزميلة 
»القبس« ولي���د النصف ف���ي ورقة عمل 
بعن���وان »الصحاف���ة... دروس من األزمة 
املالية العاملية«، أثر تلك األزمة على مهنة 
الصحافة، مشيرا إلى تسريح 15 ألف صحافي 
في الواليات املتحدة األميركية العام 2008، 
كما أقدمت العديد من املؤسسات اإلعالمية 

على خفض رواتب العاملني لديها.
وأشار النصف إلى أن الصحافة الورقية 
تتعرض ملنافسة إلكترونية شرسة، وبحسب 
البيانات املنشورة، فقد زاد عدد قراء الصحف 
اإللكترونية بنسبة 14% العام 2008 بعدما 

كان العام 2006 نحو %9.
وتطرق النصف إلى »املواطن الصحافي«، 
أي الفرد العادي الذي ال ميتهن الصحافة، 
وفي الوقت نفسه ميتلك القدرة على حتقيق 
سبق صحافي مستخدما التقنيات احلديثة، 
ضاربا مثال بسقوط طائرة اإليرباص 320 
األميركية فوق نهر »هدسون« قبالة مانهاتن 
بنيويورك ي���وم 15 يناير 2009، هو الذي 
ميكن النظر إليه ليس بوصفه خبرا عاديا، 
بل هو يؤشر لعصر جديد عنوانه »صحافة 
السرعة« أو »املواطن الصحافي«. فأول من 
التقط صورة الطائرة هو مواطن أميركي 
ع���ادي يدعى جانيس كروس، هذا املواطن 
حتول إلى أسرع صحافي في العالم عندما 

الزميل وليد النصف متحدثا خالل اجللسة األولى ملنتدى»االحتاد« الرابع

النصف: ممارسات الطب البديل 
عميقة الجذور في مجتمعاتنا

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد للصحة العامة د.يوسف النصف 
عل����ى أهمية تنظيم ممارس����ة الطب البدي����ل والتكميلي وفقا ألحدث 
املستجدات واحلقائق العلمية املبنية على األدلة والبراهني ومبا ينقي 
هذه املمارس����ات من أي جتاوزات أو ادع����اءات خاطئة قد يدفع ثمنها 

املرضى الذين يلتمسون الشفاء.
وأضاف النصف في كلمة ألقاها صباح أمس نيابة عن وزير الصحة 
د.هالل الساير في افتتاح املؤمتر العاملي اخلليجي حول مستقبل الطب 
البديل والتكميلي الذي تنظم����ه اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني 
والسرطان، ان هذا املؤمتر له أهمية خاصة إذ ان أعماله تتضمن احملاور 
العلمية والعملية والقانونية اخلاصة مبمارسات الطب البديل والطب 
التكميلي وهي ممارسات عميقة اجلذور في مجتمعاتنا منذ أمد بعيد 

ووثيقة الصلة بالثقافة وطبيعة املجتمع.

)أحمد باكير(د.يوسف النصف وتوفيق بن خوجة ود.خالد الصالح خالل افتتاح املؤمتر

د.نور الهدى كرماني وخلود الفيلي خالل املشاركة في احلملة

موظفات »زين« آزرن حملة »ألجلك سيدتي«

حنان عبدالمعبود
صرح����ت رئيس����ة وح����دة 
التشخيص اإلكلينيكي في مستشفى 
الصباح ورئيس����ة حملة »ألجلك 
سيدتي« د.نور الهدى كرماني أن 
عدد النساء الالتي تقدمن للفحص 
بلغ 1000 سيدة، مؤكدة ان العدد 
في ازدياد، متوقعة ان يزداد عدد 
الالتي يخضعن للفحص  النساء 

عن العام املاضي.
وبينت د.كرماني خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مبستش����فى 
الصباح مبناسبة تخصيص يوم 
لفحص موظفات شركة »زين« ان 
هذا التخصي����ص يأتي من الدعم 
اللذين قدمتهما شركة  واملساندة 
»زي����ن« حلملة صحة الثدي على 
مدى الس����نتني املاضيتني بالدعم 
املعنوي لنشر رسالتنا السامية، 
التعاون  انه تفعيال لهذا  مضيفة 
فيما بيننا ستقوم الوحدة باستقبال 
120 سيدة من موظفات شركة »زين« 
وزوجات موظفيهم للحصول على 

فحص املاموغرام.
وأوضحت ان مشاركة القطاع 
اخلاص في احلم����الت التوعوية 

»زين« املنتشرة، وحملة توعوية 
داخلية ملوظفي »زين« وأس����رهم 
وأصدقائهم وتوزيع شعار احلملة 
على املوظفني، وكذلك تنظيم يوم 
»زين« للموظفني لفحص املاموغرام 
اخلاص بسرطان الثدي، واملشاركة 
باملارثون الذي أقيم مبجمع األڤنيوز 
»فريق زي����ن«، كما توفر إعالنات 
ع����ن احلملة على موق����ع »زين« 
اإللكتروني الرسمي باإلضافة الى 

مواقع اإلنترنت االجتماعية.

للسنة الثانية على التوالي حيث 
قامت »زين« باملشاركة كراع رسمي 
الثدي »ألجلك  في حملة سرطان 
سيدتي« بالدعم املادي واملعنوي في 
الوقت نفسه، وقامت بحملة إعالنية 
ع����ن طريق الصح����ف واملجالت 
بعن����وان »ش����اركي صديقاتك«، 
وحملة إعالنية توعوية عن طريق 
الرسائل القصيرة موجهة لعميالت 
»زين« خاصة فوق ال� 40، باالضافة 
الى حمل����ة توعوية بجميع أفرع 

اإلنسانية هي سمة حضارية تدل 
على الوع����ي والتفاعل مع أهداف 
احلملة في نشر الوعي بني سيدات 

املجتمع.
وف����ي خت����ام كلمته����ا قدمت 
د.كرماني كل الشكر لشركة »زين« 

ملساندتها حلملة صحة الثدي.
من جانبه����ا، أوضحت مديرة 
العالق����ات واالتصاالت في  إدارة 
ش����ركة »زين« خل����ود الفيلي ان 
الشركة تشارك باحلملة كراع رسمي 

كرماني أعلنت أنه تم فحص 1000 امرأة حتى اآلن واألعداد في تزايد

اتحاد المصارف: مقترحات النواب لعالج ملف القروض
تسلب »المركزي« اختصاصه وتشجع اإلقراض غير المنظم

أكد أنها تفتقد التناسق واالنسجام في طرحها

جدولة القروض على أقس�اط شهرية لم تأخذ التزامات المدين األخرى للجهات الحكوميةلم توض�ح عما إذا كانت الفائدة المتفق عليها ستس�ري على الرصي�د المعاد جدولته
عمر راشد

انته���ى احت���اد املصارف 
القانوني  ال���رد  إع���داد  من 
ال���ذي يتضمن رأيه بش���أن 
النيابية، متهيدا  املقترحات 
إلرساله ملجلس األمة خالل 

األيام املقبلة. 
ووف���ق مصادر مطلعة ل� 
»األنباء« فإن املقترحات الستة 
تنقسم إلى مقترحني يتعلقان 
القروض  بإع���ادة جدول���ة 
االستهالكية واملقسطة بعد 
إسقاط الفوائد عليها وتنظيم 
منح القروض مستقبال، وثالثة 
اقتراح���ات بش���راء وإعادة 
جدولة القروض دون فوائد، 
فيما يتعلق االقتراح األخير 
بشأن القروض االستهالكية 

واملقسطة. 
واضاف���ت أن االحتاد في 
رده عل���ى اقتراح���ي إعادة 

األحوال املبينة في الدستور 
ووفقا لتعويض عادل. 

وق���ال إن االقتراحني في 
امل���ادة الثانية ح���ول إعادة 
الق���روض املذكورة  جدولة 
بتقس���يطها على أقس���اط 
شهرية متساوية ال يتجاوز 
كل منه���ا 30% م���ن الدخل 
الشهري للمدين استبعدت 
ما عل���ى املدين من التزامات 
شهرية لكافة اجلهات الدائنة 
باإلضافة إل���ى ما يكون من 
التزامات شهرية عليه تتعلق 
بنفقة أو أحكام واجبة النفاذ 
أو أقس���اط واجبة النفاذ أو 

جلهات حكومية أخرى. 
وكذلك ال يب���دو واضحا 
ما إذا كان���ت الفائدة املتفق 
عليها سوف تسري أصال على 

الرصيد املعادة جدولته. 
واستمرارا لرد »االحتاد« 

وأضاف االحتاد أن حظر 
الثالث���ة والرابعة  الفقرتني 
في املقترحني اتخاذ إجراءات 
قضائية مبا في ذلك املنع من 
الس���فر بحق أي عميل بعد 
العمل بالقانون وذلك للقروض 
أو  املقسطة واالس���تهالكية 
الوفاء  أو يتعثر في  كليهما 
بالتزامات���ه، هي ف���ي واقع 
األمر عالقة تخضع ألحكام 
التج���ارة طاملا لم  قان���ون 
تقع جرمية تستتبع اتخاذ 
إجراءات جزائية فضال على 
أن منع السفر هو إجراء وقتي 
حتفظي تنظمه قواعد وقانون 

املرافعات. 
وردا على مقترحات شراء 
املديونيات وإعادة جدولتها، 
رأى االحت���اد أن املقترحات 
الثالث���ة افتقدت التناس���ق 
واالنس���جام، مس���تندة في 

جدولة القروض االستهالكية 
واملقسطة بعد إسقاط جميع 
الفوائد عليها وتنظيم منحها 
أنهما يتفقان  مستقبال رأى 
ف���ي التفاصيل إال في بعض 
االختالف���ات الطفيفة، حيث 
أشار االحتاد إلى أن االقتراحني 
يلزمان ف���ي املادتني األولى 
البنوك  والثاني���ة كال م���ن 
وشركات االستثمار اخلاضعة 
لرقابة البنك املركزي بإعادة 
جدولة القروض االستهالكية 
واملقس���طة مبا ال يزيد على 
70 أل���ف دينار، مس���تدركا 
بأن م���ا يعيب املقترحني أن 
هذه املخصصات تقع ضمن 
نطاق امللكية اخلاصة للجهات 
الدائنة التي نص الدستور في 
املادة 1/18 على انها »مصونة« 
وأن���ه ال ينزع عن أحد ملكه 
إال بسبب املنفعة العامة في 

على االقتراحني، أش���ار إلى 
أن الفقرة األخيرة من املادة 
الثانية تقضي بتنازل اجلهات 
الدائنة عند أي دعوى قضائية 
تكون قد أقامتها جتاه العمالء 
املتعثري���ن، في الوقت الذي 
ال يل���زم العمالء املقترضني 
الدع���اوى  بالتن���ازل ع���ن 
القضائية التي قاموا برفعها 
عقب إبرام عقد إعادة اجلدولة، 
ما يعني ع���دم التوازن بني 
الدائ���ن واملدين ويؤدي إلى 
عدم حتقيق استقرار األوضاع 

املالية لسائر األطراف. 
وأش���ار إلى أن األخذ بأي 
من املقترحني س���وف يؤدي 
إلى نتائج تفتقر إلى األسس 
املنطقية التي تلزم حلملها، 
كما هو الش���أن في احلاالت 
التي تتوافر فيها لدى اجلهات 

الدائنة مخصصات كاملة. 

ذلك إلى أن املادة الثالثة من 
إلى حظر  املقترحني أشارت 
البنوك وشركات االستثمار 
إعطاء أي نوع من القروض 
الربوي���ة وقصره���ا عل���ى 
القروض التي تتفق وأحكام 
الشريعة اإلسالمية، وفي كل 
منهما تنص امل���ادة الرابعة 
التقليدية  البنوك  على بقاء 
مع السماح لها بفتح فروع أو 
شركات مستقلة تتعامل مع 
االئتمان وإقراض املواطنني. 
ورد االحتاد بأن االقتراحني 
حرم���ا اإلقراض بفائدة متى 
كان مقدما للمواطنني، بينما 
إذا كان مقدما  ال يحرمان���ه 

لغيرهم. 
وفي االقتراح بقانون في 
القروض االستهالكية  شأن 
واملقس���طة، أوض���ح احتاد 
املصارف أن االقتراح يحظر 

إلى أن  ولف���ت االحت���اد 
االقتراحني في »املادة الثالثة« 
يسلبان االختصاص األصيل 
املرك���زي  الكوي���ت  لبن���ك 
بحس���بانه اجلهة اخلبيرة 
واملؤهل���ة له���ذه املهمة من 
القروض  خالل تنظيم منح 
االستهالكية واملقسطة ووضع 
جزاء على اجلهة التي تقوم 

باإلقراض باملخالفة. 
وف���ي رده عل���ى الغرامة 
التي أوضحه���ا املقترح فإن 
املف���روض على أي  اجلزاء 
قرض مخالف بتغرمي اجلهة 
املقرضة ضعف مبلغ القرض 
يعد – من وجهة نظر االحتاد- 
إقدام  مبالغا وال يحفز على 
اجلهات املقرضة على تقدمي 
هذا الن���وع من اإلقراض وال 
يحفزها وق���د يضطرها إلى 

التشدد في معايير منحه. 

البن���وك وش���ركات  عل���ى 
االس���تثمار من���ح القروض 
للمواطنني بفوائد مع جواز 
متويل احتياطيات املواطنني 
مبنع املستفيد من أي اقتراض 
خالل برنامج جدولة القرض، 
ما يعن���ي أن هذا املنع عليه 
محاذير كثيرة ملا يؤدي من 
رواج لفك���رة اإلقراض غير 

املنظم. 
يذكر أن جلنة االستشاريني 
القانوني���ني للبنوك احمللية 
قد اجتمعت خالل س���بتمبر 
املاضي ووضع���ت ردودها 
القانوني���ة حول املقترحات 
الستة والتي وافق عليها البنك 
التجاري واخلليج واألهلي 
وبن���ك الكوي���ت والش���رق 
األوس���ط والبنك الصناعي 
وبنك البحرين والكويت وبنك 
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الفيل�ي: الش�ركة راع رس�مي للحمل�ة للع�ام الثاني عل�ى التوالي

اجتماع ناقش بنود الميزانية الجديدة

»وكالء الصحة«: التوسع في برامج 
الطبيب الزائر لتحقيق االستفادة

حنان عبد المعبود
صرح وكيل وزارة الصحة املس���اعد للش���ؤون القانونية 
وامني سر مجلس الوكالء عبدالكرمي جعفر بأن مجلس الوكالء 
بال���وزارة ناقش بن���ود امليزانية للعام املال���ي املقبل وابوابها 
املختلف���ة، واوجه الصرف منها واملتوقع مبش���روع امليزانية 
وفق املش���اريع املستقبلية احليوية التي تنوي الوزارة القيام 
 به���ا واخلط���ط القادمة،كم���ا مت باملجلس مناقش���ة الزيادات

التي ط���رأت في كل باب م���ن ابواب امليزاني���ة ومبررات تلك 
الزيادة.

وقال جعفر في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوكالء 
ان االجتماع بدأ باحاطة من وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي 
للمجل���س بنتائج االجتماع الذي عقد مبجل���س الوزراء، ومت 
مناقش���ة برنامج عمل الوزارة ضمن اخلطة التنموية للدولة، 
وحول ذلك البرنامج الذي ميثل اصالحا صحيا جذريا للخدمات 
وتطويرها، مبا يتناسب مع الزيادة السكانية، وسياسات العمل 

احلديثة بالقطاع الطبي العاملي.
واضاف انه اس���تكماال ملوضوع برامج تعزيز الصحة فإن 
الوزارة قد شكلت مؤخرا جلان تعزيز الصحة باملناطق الصحية 
املختلفة والتنس���يق فيما بينها عن طريق مجلس تنس���يقي 

مخصص لذلك..
 كما مت التأكيد خالل املجلس على تشكيل جلنة عليا لبرامج 
تعزيز الصحة على ان تكون لها ميزانية مس���تقلة لكي تقوم 
بالتخطيط لتلك البرامج ومراقبة مراحل تنفيذها املختلفة من 

قبل ادارة تعزيز الصحة.
واشار جعفر الى ان املجلس بحث مسألة االطباء الزوار وقرر 
املجلس التوسع في هذه البرامج بحيث ال يقتصر على طبيب 
واحد بعين���ه ولكن يجب التنوع في اس���تقدام هؤالء االطباء 
االستشاريني لتحقيق االستفادة القصوى للمواطنني من اخلدمات 

الصحية التي يقدمونها من خالل مستشفياتنا.


