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»الصحافيين« تحذر من االساءة لحرية الرأي الياسين: أهمية التمثيل المالئم للوكالة والعمل على رفع سمعتها خليجيًا وعربيًا ودوليًا

الرياض � كونا: أش����اد نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية 
واالتصاالت في »كونا« نبيل الياس����ن أمس بالتعاون االعالمي القائم 

واملستمر بن »كونا« ووكالة االنباء السعودية »واس«.
جاء ذلك خالل لقاء الياسن مبدير عام »واس« عبداهلل بن فهد احلسن 
خ����الل زيارة وفد »كونا« الذي يضم نائب رئيس التحرير للش����ؤون 
الدولية س����عد العجمي ومدير مكتب الوكال����ة في الرياض عبدالرزاق 

احلزامي لوكالة االنباء السعودية.
وبحث اجلانبان سبل تعزيز التعاون املشترك في املجاالت التحريرية 

والفنية والتنسيق مبا يخدم العمل االعالمي اخلليجي العربي.
والتقى وفد »كونا« خالل جولته في ادارات وأقسام »واس« مدير عام 
ادارة األخبار أحمد العوض ومدير االدارة الفنية عبداهلل سفر ورؤساء 
األقس����ام التحريرية ومركز التحكم اآللي ومركز التدريب االعالمي في 
»واس«. واستمعوا لشرح عن األقسام وآليات عملها في تغطية األحداث 
واملناسبات عبر مراسليها في مناطق اململكة واحملافظات وسير العملية 
التحريري����ة والفنية في معاجلة األخبار وبثه����ا. من جهة أخرى، أكد 
نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية واالتصاالت نبيل الياسن 

أمس أهمية التعاون بن وكالة االنباء الكويتية )كونا( وسفارات دولة 
الكويت في اخلارج.

جاء ذلك خالل لقاء الياس����ن مع القائم بأعمال سفارتنا بالرياض 
باالنابة املستش����ار صالح الصقعبي والذي رافقه خاللها نائب رئيس 
التحرير للشؤون الدولية سعد العجمي ومدير مكتب كونا في الرياض 

عبدالرزاق احلزامي.
من جهة أخرى تفقد مكتب »كونا« بالرياض حيث اطلع على خطط 
املكتب في تغطية االحداث داخل العاصمة الس����عودية الرياض وبقية 
املناطق ف����ي اململكة اضافة الى التعرف عل����ى طريقة حترير االخبار 

والتعامل مع انواع االخبار.
واس����تمع الوفد الى ش����رح من مدير املكتب عن العالقات الوثيقة 
التي يرتبط بها املكتب مع س����فارتنا بالرياض واالمانة العامة ملجلس 
التع����اون لدول اخلليج العربية ومكتب التربية العربي ومكتب وزراء 
الصحة اخلليجين. وأكد الياسن اهمية متثيل وكالة االنباء الكويتية 
التمثي����ل املالئم والعمل على رفع س����معة الوكالة الطيبة بن وكاالت 

االعالم اخلليجية والعربية والدولية.

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي حلرية 
الصحافة أصدرت جمعية الصحافين بيانا 
قالت فيه: في اليوم الذي يحتفل به العالم في 3 
مايو من كل عام كيوم عاملي حلرية الصحافة، 
أكدت اجلمعية باسم االسرة الصحافية في 
الكويت اعتزازها وفخرها باحلرية املتاحة 
واجواء الدميوقراطية التي تتمتع بها الكويت 
والت���ي وضعت الكويت في املركز االول في 
احترام حرية الصحاف���ة على جميع الدول 
العربية لس���نوات عدة، كما تتمتع الكويت 

مبركز متقدم على مستوى العالم.
وناشدت جمعية الصحافين بهذه املناسبة 

الزمالء الصحافين ووسائل  جميع االخوة 
االعالم من صحف وقنوات فضائية ومواقع 
الكترونية االلتزام بروح املس���ؤولية اثناء 
ممارستهم لواجبهم الصحافي واملهني لكي ال 
تتحول الصحافة الى اداة هدم واثارة للفتنة 
على حساب دورها االيجابي والوطني، واالميان 
بالصحافة كرسالة تخدم الوطن وقضاياه، 
ومتنت ان يحافظ الزمالء على احلرية املتاحة 
وحتصينها ضد االستغالل املسيء للحرية 
واملش���وه لصورة الصحافة الكويتية التي 
نعتز ونفخر بها كونها احدى اهم وس���ائل 

التعبير عن الرأي.

الكويتية  وحذرت جمعي���ة الصحافين 
من محاوالت البعض االساءة حلرية الرأي 
واستخدامها سلبيا في اثارة النعرات والفنت 
وحتريض الشارع ضد النظام العام للدولة 
الفوضى واخلروج على  والتش���جيع على 
القوانن، وجتريح اآلخرين وتوجيه االتهامات 
الباطلة والتطاول على االشخاص واملؤسسات 
الدستورية. وس���جلت جمعية الصحافين 
رفضها لكل الظواهر السلبية التي متارسها 
بعض وسائل االعالم وتسيء للحرية وتسيء 
للدميوقراطية وتشوه صورة الكويت كبلد 

يؤمن باحلرية وبالدميوقراطية .

نبيل الياسني خالل لقائه عبداهلل بن فهد احلسني

بحضور حاشد من اإلعالميين العرب والغربيين

جامعة القاهرة كّرمت ماضي الخميس:
مهنية عالية ووعي كبير بمتطلبات الوسط اإلعالمي

في ظل احتفاالت كلية االعالم بجامعة القاهرة 
مبرور اربعن عاما على انش���ائها، كرمت الكلية 
هيئة امللتقى االعالم���ي العربي ممثلة في األمن 
العام للملتقى ماضي اخلميس، وذلك نظرا للدور 
البارز وامللموس الذي تلعبه هيئة امللتقى االعالمي 
العربي في دعم مس���يرة االعالم، وكذلك اهتمام 
الهيئة بخريجي كليات االعالم على مستوى الوطن 
العربي، خاصة خريجي كلية االعالم بجامعة القاهرة 
واحتضانها لهم من خالل انشطة امللتقى االعالمي 
العربي للشباب الذي يعقد سنويا في كلية االعالم 
بجامعة القاهرة، ويأتي تكرمي اخلميس عقب انتهاء 
أنشطة الدورة السابعة للملتقى االعالمي العربي 
التي أقيمت بالكويت في الفترة من 25 وحتى 27 
ابريل وهي الدورة التي شهدت جتمعا حاشدا من 

اعالميي الوطن العربي واعالمين غربين ورعاية وحضور س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وكانت حتت عنوان 
االعالم وتكنولوجيا االتصال، وقد نالت الدورة ثناء واستحس���ان 
كوادر وقادة احلركة االعالمية العربي���ة على اختالف توجهاتهم. 
وقد أظهرت الدورة السابعة للملتقى مدى احلركية املهنية والفنية 
لدى هيئة امللتقى االعالمي ومدى وعي ماضي اخلميس مبتطلبات 
الوس���ط االعالمي احلالية، وكان اختيار موض���وع التكنولوجيا 
انعكاس���ا حقيقيا ملواكبة أفكار امللتقى للمستجدات العاملية التي 

فرضت الشكل الرقمي على كل ما له عالقة باالعالم.
وأقيم حفل التكرمي بجامعة القاهرة مساء اخلميس املاضي حتت 

رعاية صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى 
وبحض���ور كل من د.مفيد ش���هاب وزير الدولة 
للشؤون القانونية واملجالس النيابية ود.حسام 
كام���ل رئيس جامعة القاهرة ود.ليلى عبداملجيد 

عميدة كلية االعالم بجامعة القاهرة.
وقد كرمت كلية االعالم بنفس املناسبة رئيس 
حترير »األسبوع« مصطفى بكري، ورئيس مجلس 
دار »الهالل« عبدالقادر شهيب، ورئيس مجلس ادارة 
روزاليوسف كرم جبر، ورئيس حترير »العربي 
الناصري« عبداهلل الس���ناوي، ورئيس حترير 
»الشروق« عمرو خفاجي، ورئيس حترير »اليوم 
السابع« خالد صالح، ورئيس حترير »نهضة مصر« 
محمد الشبة، وسعيد عبداخلالق »جريدة الوفد«. 
كما كرمت الكلية الكاتب الصحافي السيد ياسن 
ود.حس���ن حنفي باعتبارهما ممن ساهموا في اثراء رسالة الكلية 
عبر تاريخها، وشمل التكرمي أسماء الراحلن سامي عزيز ود.خليل 

صبايات ود.صبحي عبداحلكيم ود.جمال الدين العطيفي.
كما كرمت الكلية عددا من خريجيها الذين قدموا إسهامات بارزة 
هذا العام، ومنهم د.عمرو عبدالسميع، ورئيس قناة الثقافية عمر 
أنور، ورئيس حترير »األحرار« عصام كامل، وعبدالعظيم صدقي، 
وداليا اجلندي، واالردني د.زياد الرفاعي املدير االقليمي لصندوق 
االمم املتحدة لالنشطة السكانية، واالعالمي عمرو الليثي مبناسبة 
حصول برنامجه »واحد من الناس« على جائزة اليونيسكو للتنمية، 

وحسام فرج وكيل املجلس األعلى للصحافة.

ماضي اخلميس

الدمخي:  ندوة »حرية اإلعالم 
في دول الخليج« تنطلق اليوم 

أعل���ن رئي���س اللجن���ة 
التنظيمية للندوة اإلقليمية 
حلرية اإلعالم بدول اخلليج 
العربي د.ع���ادل الدمخي ان 
جمعي���ة مقوم���ات حق���وق 
اإلنس���ان وقس���م احلريات 
العامة وحقوق اإلنسان بشبكة 
اجلزيرة ومنظمة اليونسكو 
– مكتب الدوحة – يفتتحون 
اليوم الندوة اإلقليمية »حرية 
اإلعالم بدول اخلليج العربي« 
التي تقام حتت ش���عار »من 
أجل إعالم مستقل ومتعدد«، 
بحضور 40 مشاركا ميثلون 

قادة اإلعالم وحقوق اإلنسان في دول اخلليج العربي والكويت، 
وذلك بفندق هوليدي إن داون تاون )الشرق( في متام الساعة 
ال� 9:00 صباحا، وستس���تمر الندوة ليومن كاملن، مثمنا دور 
املؤسس���ات الراعي���ة وهي كل من مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ومجموعة خدمات احلج والعمرة )مواس���م( والرعاة 
اإلعالميون »األنباء« و»القبس« و»السياسة« و»الرؤية« و»الوطن« 
و»اجلريدة«. وأوضح الدمخي ان أولى أنش���طة االفتتاح كلمة 
يقدمها حسن س���عيد املجمر من قسم احلريات العامة وحقوق 
اإلنس���ان بش���بكة اجلزيرة يليها كلمة د.عادل الدمخي رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية الكويتية للمقومات األساس���ية حلقوق 
اإلنس���ان، ثم كلمة لألستاذ أحمد الشيخ رئيس التحرير بقناة 
اجلزيرة، وكلمة ابراهيم الزبيدي من مكتب اليونسكو بالدوحة 
وتختتم بكلمة لسامي احلاج رئيس قسم احلريات العامة وحقوق 

اإلنسان بشبكة اجلزيرة.
وبن ان احملاور التي س���يتم تناولها ف���ي الندوة هي حرية 
اإلعالم من منظور حقوق اإلنسان، وتناول قضايا حقوق اإلنسان 
واحلريات في وسائل اإلعالم العربية بن الواقع والطموح، وأثر 
النظم السياسية العربية على مضمون الرسالة اإلعالمية، وحرية 
الرأي والتعبير والسياسات اإلعالمية في الدساتير والتشريعات 
اإلعالمية في دول اخلليج العربي، وكيفية تأسيس معايير عاملية 
ضامنة حلماية الصحافين، ومقومات حتقق الشراكة االستراتيجية 

بن وسائل اإلعالم واملنظمات واملراكز احلقوقية.

د.عادل الدمخي

وفد »كونا« بحث سبل التعاون المشترك
في المجاالت التحريرية والفنية مع »واس«


