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آل خليفة: مناسبة طيبة إلشهار جائزة البحرين لحرية الصحافة

ملتقى قادة اإلعالم العربي يعقد في البحرين الشهر المقبل
الدولية«  »االعالم.. واملتغي����رات 
وستناقش هذه اجللسة اآلليات التي 
متكن املؤسسة االعالمية العربية 
م����ن متابعة املتغي����رات الدولية 
ومدى الفائدة املرتبطة بذلك، بينما 
الثانية قضية  ستتناول اجللسة 
»رأس املال على صناعة االعالم« 
وتأثير التمويل علي رسالة وسائل 
االعالم من مختلف اجلوانب، أما 
اجللس����ة الثالثة فستكون حتت 
عنوان »مستقبل االعالم العربي.. 
أزمات وعوائق«، وفي هذه اجللسة 
يتم استعراض أهم املعوقات التي 
حتول دون تطوير االعالم العربي 
وكيفي����ة مواجهة ه����ذه العوائق 

وتخطيها.
من جانبها، أعربت وزيرة االعالم 
البحرينية الشيخة مي  والثقافة 
بنت محمد آل خليفة عن سعادتها 
بعقد ملتقى قادة االعالم على أرض 
مملكة البحري����ن، معتبرة أن هذا 
املؤمتر بداية طيبة لبدء سلسلة من 
األحداث الوطنية التي ستشهدها 

اململكة في األيام املقبلة.
وأضافت أن ملتقى قادة االعالم 
العربي يعتبر »على قدر كبير من 
األهمية، وذلك ألنه سيشهد جتمعا 
كبيرا لراسمي السياسات االعالمية 
في الوطن العربي ومبشاركة نخبة 
من االعالميني والصحافيني وعدد 
من ممثلي املنظمات الدولية املعنية 

باالعالم والصحافة«.
كما قال����ت الوزيرة ان امللتقى 
سيكون »مناسبة طيبة« إلشهار 
جائزة البحرين حلرية الصحافة 
والتي اعتبرتها »تكريسا حلرية 
الصحافة واالع����الم في البحرين 
وفي العالم العربي وإرساء ملزيد 
م����ن التحرر االيجابي املس����ؤول 
الذي يخدم املجتمعات ويس����اهم 

في بنائه«.
وأعربت الشيخة مي عن خالص 
تقديرها وش����كرها لهيئة امللتقي 
االعالمي العرب����ي علي مجهودها 
ومساهمتها في العمل على إخراج 
هذا احل����دث االعالمي املهم »الذي 
نأمل من ورائه حتقيق الكثير من 

األهداف«.
كما أشادت الشيخة مي مببادرة 
الرس����مي  الناقل  طيران اخلليج 
مللتقى قادة االعالم العربي األول 
ومساهمتهم في اخلروج بامللتقى 

بالصورة التي تليق باململكة.

املهمة التي يعول عليها في تطوير 
املؤسسة االعالمية العربية والسير 

بها نحو آفاق التقدم.
وقال في هذا السياق ان جدول 
أعمال الدورة األولى من انش����طة 
ملتقى قادة االعالم العربي تتضمن 
قضايا ومحاور مهمة متس واقع 

االعالم العربي ومستقبله.
وأوضح ان امللتقى سيعقد ثالث 
جلسات حوارية األولي حتت عنوان 

التي ستناقش في املؤمتر ان ملتقى 
قادة االعالم العربي األول »سيكون 

مبنزلة تظاهرة إعالمية كبرى«.
واضاف ان »هذه اخلطوة املهمة 
ستكون دعامة من دعائم النهوض 
باملؤسسة االعالمية العربية نظرا 
ملش����اركة العديد من قادة االعالم 

العربي على املستويات كافة«.
ال����ى ان املش����اركني  وأش����ار 
سيتناولون بعض القضايا واحملاور 

املنامة – كونا: أكد االمني العام 
العربي ماضي  للملتقى االعالمي 
اخلميس اهمية ملتقى قادة اإلعالم 
العربي الذي س����يعقد في املنامة 
في مطلع الشهر املقبل للنهوض 

باملؤسسة االعالمية العربية.
وقال اخلميس في تصريح خاص 
ل� »كونا« عقب املؤمتر الصحافي 
الذي عقد مبناس����بة االعالن عن 
اهم الترتيبات والنقاط الرئيسية 


