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الزميل عدنان الراشد متوسطا الزمالء سامي النصف وأحمد اجلاراهلل وفيصل القناعي وأنور الياسني

العقيد الركن سعد احلجرف يقدم درعا تذكارية الى وزير الداخلية الفرنسي

ملتقى قادة اإلعالم العربي األول في البحرين اختتم أعماله بعدد من التوصيات:
االلتزام بمبادئ ميثاق الشرف اإلعالمي وإرساء مفهوم الثقافة اإليجابية

اهمية ارس���اء مبدأ التنافس���ية 
املهني���ة من خ���ال تعميمه عن 
التي  طريق مثل ه���ذه اجلوائز 
تهدف الى توسيع رقعة احلرية 
وتأصيلها كأس���اس ف���ي العمل 

االعامي املسؤول.
الثاني عشر: اشاد املشاركون 
مبا اس���تطاعت ان حتققه مملكة 
البحرين من قفزة نوعية اصاحية 
في ظل حكم امللك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة، كما اش���ادوا ايضا 
باالج���واء احلرة التي تتمتع بها 
اململكة وحرص جالته على تهيئة 
املناخ العام من اجل املضي قدما 
نحو حتقي���ق املزيد من التنمية 

والتقدم.
الثالث عشر: وفي اخلتام رفع 
االعاميون العرب املشاركون في 
العربي  امللتقى االعامي  انشطة 
كل آيات الش���كر والوفاء ململكة 
البحري���ن ممثلة في جالة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
عهده االمني صاحب السمو امللكي 
االمير سلمان بن حمد آل خليفة 
على اس���تضافة مملكة البحرين 
لهذه القمة االعامية، كما اشادوا 
جميعا برعاية صاحب الس���مو 
امللكي االمير خليفة بن س���لمان 
آل خليفة رئي���س الوزراء الذي 
ساند امللتقى االعامي ودعمه حتى 

خرج بهذا الشكل البهي.
كما اش���اد املشاركون بجهود 
وزيرة الثقافة واالعام الشيخة 
مي بنت محمد آل خليفة مقدرين 
احلفاوة البالغة التي استقبلوا بها 
في مملكة البحرين وكرم الوفادة 
اللذي���ن احاطت بهما اململكة هذا 
امللتق���ى وضيوفه وانش���طته، 
متمنني ان يس���تمر تك���رار هذا 
امللتقى الذي يعول عليه في تطوير 
االعام العربي وفي تبادل اللقاءات 

واخلبرات ووجهات النظر.

الى ترس����يخ دور االعام في بناء 
املجتمع ليصبح ركنا أساس����يا ال 
غن����ى عنه ف����ي مج����رى التطور 
والتقدم اللذين تش����هدها البلدان 
العربية وغيرها من البلدان على 

كل الصعد.
وتابع املشاركون في نقاش جدي 
وعميق انشطة امللتقى سعيا الى 
دور مميز لاعام العربي وتأثيره 
في املجتمعات، وتطرق املشاركون 
في مداخات مهنية وموضوعية 
الى سبل تفعيل احلوار في امللتقى 
ك����ي يأخذ االع����ام دوره املنوط 
ب����ه والتاريخي بأدوات����ه املرئية 

واملسموعة واملقروءة.
ومع التطلع الى ازدهار الصات 
فيما بني مؤسسات االعام العربية، 
وبني االعاميني العرب، والعاقات 
بني وسائل االعام كافة واملدونات 
واملواقع االخباري����ة والصحافة 
الواسع على  االلكترونية بطيفها 
شبكة االنترنت، أعرب اجلميع عن 
امله في ان يبذل املزيد من اجلهود 
الطوعية لتطوير أساليب احلوار 
وفق املعايير املهنية الدولية، وفي 
اطار القيم العربية فيما بني وسائل 
االعام التقليدية منها واجلديدة.

وتوافق رأي املش����اركني على 
اهمية اسهامهم في تعزيز اساليب 
املبادئ  احلوارات االعامية وفق 
املهنية وأطر القيم االعامية، وان 
تشمل هذه االس����هامات تشجيع 
اجلهود الطوعية وعقد املزيد من 
العرب لهذا  املهنيني  اللقاءات بني 

الغرض.
امللتقى  كما أش����ادوا بهيئ����ة 
االعامي العربي ملا تقوم به من جهد 
كبير في تدعيم اواصر الصات بني 
االعاميني العرب، ومتنوا للملتقى 
املزيد من النجاح ومواصلة العمل 
من اجل حتس����ني اوضاع االعام 
العربي وجعله اعاما متطورا قادرا 

مبراحل االعداد واالنتاج والبث، 
مش����ددين عل����ى اهمي����ة تقييم 
التكنولوجي����ات اجلديدة وتبادل 

الرأي في جدوى كل منها.
سابعا: اشار املشاركون الى الدور 
ال����ذي ينهض به امللتقى االعامي 
العربي في اتاح����ة فرص دورية 
لقيادات االعام ولاعاميني العرب 
للتشاور في قضايا التكنولوجيا 
ذات الصلة مبستقبل االعام، ودعوا 
االمانة العامة جلامعة الدول العربية 
واحتاد اذاعات الدول العربية الى 
موافاة مؤسسات االعام العربية 
بدراسات تتضمن الرؤية املشتركة 
للتكنولوجيات اجلديدة لاعام.

ثامنا: اكد املش���اركون اهمية 
عقد دورات للملتقيات االعامية 
العرب  العربي���ة ولاعامي���ني 
تخصص ملناقشة تطورات االندماج 
بني االع���ام واالتصاالت وكذلك 
تأثيرات مثل هذه االندماجات على 

مخرجات العمل االعامي.
تاس���عا: وأوصى املشاركون 
ب���أن يأتي ضمن أولويات العمل 
االعامي العربي من اجل املستقبل 
العربية باعتبارها  اللغة  صون 
الناقل للثقافة  الثقاف���ي  الوعاء 
العربي���ة وفكرها وابداعاتها من 

جيل الى آخر.
اللغة  عاشرا: اتصاال بقضية 
العربية وصونها اوصى املشاركون 
مؤسسات االعام العربية، عامة 
وخاصة على السواء ب� »رقمنة« 
ارشيفها باعتبار انه من مسؤولية 
الثقافي  االعام صون االنت���اج 
املتراكم ليثري االجيال املتعاقبة 
من اجل مواصلة – بل وزيادة – 
االنتاج الثقافي والفكري للعالم 

العربي.
احلادي عشر: واشاد املشاركون 
باطاق جائ���زة مملكة البحرين 
حلرية الصحافة مش���ددين على 

هذا السياق على مبدأ املسؤولية 
االجتماعية لاعام وعلى ان حترص 
املؤسسات االعامية العربية على 
مراعاة املب����ادئ واملعايير املهنية 

للممارسة االعامية.
رابع����ا: اوص����ى املش����اركون 
مؤسس����ات واجه����زة االع����ام 
العربي بااللت����زام مببادئ ميثاق 
الشرف االعامي العربي باعتباره 
مجموعة املب����ادئ التي ارتضتها 
العربية املش����تركة كأطر  االرادة 
للعمل االعامي العربي، مؤكدين 
في هذا الش����أن على اهمية وضع 
املعايير االحترافية كأولويات في 
رس����م وتنفيذ اخلطط البرامجية 

ملؤسسات االعام العربية.
خامسا: دعا املشاركون مؤسسات 
واجهزة االعام العربية الى تكثيف 
توجهاتها نحو ارساء مفهوم الثقافة 

اجلدلية االيجابية.
سادس����ا: في مناقش����ة محور 
مس����تقبل االع����ام العرب����ي دعا 
املشاركون املؤسس����ات واجهزة 
االعام العربية الى متابعة اوجه 
التق����دم التكنولوجي ذات الصلة 

على الصمود والتحدي.
وناقش امللتقى احملاور االساسية 
التالي����ة: أوال: االعام واملتغيرات 
الدولية، ثاني����ا: تأثير رأس املال 
على صناعة االعام، ثالثا: مستقبل 

االعام العربي.. أزمات وعوائق.
وخلصت املناقشات واملداخات 

الى التوصيات اآلتية:
أوال: لدى مناقشة محور العاقة 
بني رأس امل����ال وصناعة االعام 
الحظ املش����اركون في مداخاتهم 
وتعقيباتهم ان هناك تعددية في 
الفضائية  القنوات  اشكال ملكية 
امللكية  واالس����تثمار فيها ما بني 
العامة واخلاصة )شركات وأفرادا( 
والحظ����وا ان هن����اك صعوبة في 
تعميم خاصة اكثر اشكال امللكية 

جناحا.
ودع����وا مؤسس����ات االع����ام 
العربية واملراكز البحثية والندوات 
املتخصصة الى اياء اهتمام لدراسة 
العاقة بني اشكال امللكية واالستثمار 
من ناحية وجناح مؤسسات اإلعام، 
وخاصة القن����وات الفضائية، من 
ناحية اخرى وذلك بهدف التوصل 

الى فهم افضل للجوانب االقتصادية 
التي ميكن ان تلعب دورا مهما في 

جناح املنتج االعامي.
ثانيا: في هذا الس����ياق ايضا 
اوصى املش����اركون املستثمرين 
العرب واجلهات املانحة لتراخيص 
البث على حد سواء باحلرص على 
اعداد مشروعات اعامية وخاصة 
بالنس����بة ال����ى اط����اق القنوات 

الفضائية ضمانا جلدية املشروع، 
وحتقيقا لسامة االستثمار ومتكينا 
ملثل هذه املشروعات من االستمرار 
ف����ي اداء مهامه����ا واحلؤول دون 

تعثرها مستقبا.
ثالثا: اظهرت املناقشة واملداخات 
في محور االعام واملتغيرات اقتناعا 
بضرورات التعامل مع اشكال االعام 
اجلديد والتكيف معها مؤكدين في 

بترحيب من مملكة البحرين، 
الوزراء  وحتت رعاي����ة رئي����س 
البحرين صاحب السمو  مبملكة 
امللكي االمير خليفة بن سلمان آل 
خليف����ة، انعقد في املنامة امللتقى 
االعامي العربي االول لقادة االعام 

العربي.
وجاء انعقاد امللتقى بالتعاون 
الثقافة  ب����ني وزارة  والتنس����يق 
واالعام في مملكة البحرين وهيئة 
العربي، وذلك  امللتقى االعام����ي 
كمبادرة مشتركة أثمرت انعقاده 
كأول جتمع مهني تنظيمي لقيادات 
العربي وللمسؤولني عن  االعام 
تسيير العمل في مؤسسات االعام 
العربي العامة واخلاصة مبا فيها 
التي  املؤسسات ووسائل االعام 
تعمل من خارج املنطقة العربية.

وح����رص منظمو امللتقى على 
اشراك اعاميني من خارج املنطقة 
العربي����ة تأكي����دا القتناع االعام 
العرب����ي بأنه جزء من الس����احة 

االعامية الدولية.
وعقدت جلسة افتتاح امللتقى 
بحضور الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة وزيرة الثقافة واالعام 
مبملكة البحرين وعدد من الوزراء 
والسفراء، واعضاء الوفود املشاركة 
واعضاء الس����لك الديبلوماس����ي 
للبلدان العربية، وممثلي عدد من 
منظمات املجتمع املدني العربية. 
وألقت الشيخة مي كلمة ترحيب، 
كما وجه االمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موس����ى كلمة الى 
ألقاها  العربي  امللتقى االعام����ي 
نيابة عنه د.محمود عبدالعزيز، ثم 
ألقى االمني العام للملتقى االعامي 
العربي ماضي اخلميس كلمته، واكد 
املتحدثون جميعا ضرورة واهمية 
انعقاد امللتق����ى في هذه الظروف 
التي يتزايد فيها دور االعام على 
الصعيدين العاملي واالقليمي، سعيا 

ض�رورة عق�د دورات للملتقي�ات اإلعالمي�ة العربي�ة واإلعالميي�ن الع�رب لمناقش�ة تط�ورات االندم�اج بي�ن اإلع�الم واالتص�االت

أكدوا ضرورة صون اللغة العربية باعتبارها الوعاء الثقافي الناقل للثقافة العربية وفكرها

 »Milipol« وفد من الحرس الوطني شارك في معرض
لألسلحة والمعدات في فرنسا

بوحمد: تدريب الباحثين عن عمل 
بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل

قام وفد من الرئاس���ة العامة للحرس 
الوطني برئاس���ة ركن عمليات وتدريب 
االسناد القتالي العقيد الركن سعد احلجرف 
بزيارة جلمهورية فرنسا الصديقة، وذلك 
حلضور مع���رض »Milipol« لألس���لحة 

واملعدات العسكرية، حيث قام الوفد باالطاع 
على احدث ما توصلت اليه الشركات في 
مجال التصنيع واالجهزة واملعدات احلديثة 

واملتطورة.
كما قام الوفد خال الزيارة مبقابلة وزير 

الداخلية الفرنسي اريك بيسون حيث نقل 
اليه حتيات قيادة احلرس الوطني وقدم له 
درعا تذكارية تعبيرا عن العاقات املتميزة 
بني البلدين الصديقني وخاصة في املجاالت 

العسكرية.

قام فريق التحدي اإلعامي التوعوي في برنامج 
إعادة الهيكلة بزيارة طالبات ثانوية الفحيحيل بنات 
ضمن جدول زمني لكل مدرسة على حدة وقد كان في 
استقبال الفريق مديرو املدارس واملديرون املساعدون 
وضم الفريق حنان آل هيد مراقب اإلعام ورئيس الفريق 
وفواطم بوحمد وكان في استقبال الوفد مديرة املدرسة 

فهمه السويح ومساعد املدير منيرة الباني.
وألقت فواطم بوحمد � منسق إداري بإدارة العاقات 
العامة واإلعام بالبرنامج � كلمة املدارس حول أهداف 
ودور البرنامج في توجيه اخلريجني للعمل في القطاع 
اخلاص وبن����اء اقتصادنا الوطني للحفاظ على أمننا 

الغذائي والوطني حيث بلغ عددهم 50 طالبة.
وأكدت ان البرنامج يسعى من خال إداراته املختلفة 
الى دعم العمالة الوطنية للعاملني في القطاع اخلاص 
من خال ما يقدمه من عاوات اجتماعية وعاوة أبناء 

وغاء معيشة وغير ذلك من العاوات أسوة بالعاملني 
بالقطاع احلكومي.

وأضافت الى الدورات التأهيلية والتدريبية التي 
يقدمها البرنامج للباحثني عن عمل وممن هم على رأس 
عملهم في القطاع اخلاص مبا يتوافق واحتياجات سوق 
العمل احمللي. وأشارت فواطم بوحمد الى ان الشركات 
واملصانع واملؤسسات الوطنية بحاجة الى اخلريجني 
الكويتيني لتولي مهام هذه املؤسسات وإدارتها بهدف 
إعادة التوازن في سوق العمل الكويتي. وأضافت قائلة 
ان االجنازات التي قام بها الفريق من خال محاضرات 
وندوات ومهرجانات مختلفة في كل مناطق الكويت 
حلث الش����باب للعمل في القطاع اخلاص. وفي ختام 
اللقاء مت إجراء مس����ابقة للطالبات وفازت باملسابقة 
كل من شيماء محمد وفجر عطا اهلل وفاطمة الدريني 

ومناير فالح ووزعت الهدايا على الفائزات.

نقلوا تحيات قيادة »الحرس« لوزير الداخلية الفرنسي إريك بيسون

»واقع دول التعاون«فريق التحدي زار ثانوية الفحيحيل بنات
في مركز 

دراسات الخليج
يقيم مركز دراسات اخلليج 
واجلزي����رة العربية بجامعة 
الكويت األربعاء املقبل ندوة 
ح����ول واقع ومس����تقبل دول 
مجل����س التع����اون اخلليجي 
بعد 30 عاما. وقال املركز في 
بيان صحافي امس ان الندوة 
تأتي ضمن أنشطته للموسم 
الثقافي 2010/2009 وتتزامن 
مع انعقاد القم����ة اخلليجية 
ال� 30 املقررة بالكويت في 14 
اجلاري وتستمر يومني. وأضاف 
ان وزير الش����ؤون اخلارجية 
األسبق سليمان الشاهني وأستاذ 
العلوم السياس����ية باجلامعة 
د.عبداهلل الش����ايجي واستاذ 
القانون اجلزائي بكلية احلقوق 
د.فيصل الكندري سيشاركون 

في ندوة.

الخميس: الملتقى حقق الكثير من األهداف
أكد األم���ني العام مللتقى قادة اإلع���ام العربي االول 
ماضي اخلمي���س ان امللتقى حق���ق الكثير من االهداف 
االيجابية ومبشاركة فاعلة وقوية من قبل عدد كبير من 

قادة االعام العربي.
وأوض���ح اخلميس في حديث خاص ل� »كونا«: نحن 
اآلن في طور بحث تطوير هذه الفكرة وهذا املش���روع 
ليتاءم بش���كل اكبر مع متطلبات االع���ام العربي في 

هذه املرحلة.


