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الدعيج وسليمان يبحثان تفعيل اتفاقية التعاون بين »كونا« الكويتية و»ننا« اللبنانية

بيروتـ  كونا: بحث رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج امس مع مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية 
لإلعالم »ننا« لور سليمان سبل تفعيل العمل اإلعالمي 
بني الوكالتني، وشدد الشيخ مبارك مع سليمان خالل 
االجتماع علــــى ضرورة تفعيل االتفاقية اإلعالمية 
املوقعة بني وكالتي »كونا« و»ننا« في الكويت في 

29 مارس املاضي. وجرى استعراض أبرز التحديات 
التي تواجه اإلعالم العربي، حيث أكد الطرفان أهمية 
دور وسائل اإلعالم الكويتية واللبنانية في تعزيز 
مسيرة العالقات بني البلدين وأبرز القضايا العربية 
والدفاع عنها. وحضر اللقاء مدير مكتب املدير العام 
للوكالة نايف العتيبي ومديــــر مكتب »كونا« في 

بيروت علي الناصر.

فيها موظفـــو البنك بعيدا عن 
أجواء العمل الروتينية، كما أن 
املعرض يأتي ليؤكد املسؤولية 
االجتماعية التي طاملا يضطلع 
التجاري جتـــاه كل فئات  بها 
املجتمع وكذلك جتاه موظفيه 
عن طريـــق تعزيـــز الروابط 
االجتماعية بني البنك كمؤسسة 
وموظفيه كأفراد بتنظيم مثل 

هذا املعرض.
هذا ويستمر املعرض الذي 
انطلق اخلميس حتى مساء اليوم 
السبت على فترتني صباحية من 
الساعة 9:00 إلى الساعة 1:00 
بعد الظهر، ومسائية من الساعة 

5:00 إلى الساعة 9:00 مساء.

هذا املعرض ســـنويا وفي كل 
عام يأتي املعـــرض أكثر تألقا 
من العام الذي سبقه خاصة مع 
تنوع املشاركات وازدياد عدد 
املوظفني املشـــاركني عاما بعد 
عام، مؤكدة أن هذا احلدث يعتبر 
جتسيدا واضحا حلجم ورعاية 
البنك واهتمامه مبوظفيه ودعمه 

املتواصل لهوايتهم املختلفة.
مـــن جهتهـــا قالـــت املدير 
اإلعـــالن  إلدارة  التنفيـــذي 
والعالقات العامة في البنك أماني 
الورع، ان »التجاري« يحرص 
على تنظيم هذا املعرض سنويا 
منذ انطالقته ويعتبر مناسبة 
اجتماعيـــة متميـــزة يجتمع 

دانيا شومان
افتتحت رئيس إدارة اإلعالن 
والعالقـــات العامـــة بالبنـــك 
التجاري الشـــيخة نوف سالم 
العلي معرض »هواة التجاري« 
مساء أول من أمس بدار سمو 
الشيخ ســـالم العلي بقرطبة، 
ويهدف املعرض وفق ما أكدت 
الشيخة نوف إلى إتاحة الفرصة 
لعرض املنتجات الفنية واألعمال 
اليدويـــة اخلاصـــة باملوظفني 
وأسرهم والتي مت تنفيذها بدعم 

وتشجيع من البنك التجاري.
وأضافـــت الشـــيخة نوف 
صاحبة فكرة املعرض أن املعرض 
والذي يقام للسنة السابعة على 
التوالي يضم كعادته مجموعة 
كبيرة من التصاميم املستوحاة 
من التـــراث الشـــعبي احمللي 
إلى اإلكسســـوارات  باإلضافة 
املختلفة واألزياء والقطع املنزلية 
والتحف التي مت تنفيذها يدويا 
وكذلك املجوهـــرات التقليدية 
واألعمال الفنية والتشـــكيلية 
ولوحـــات مختلفة ترضي كل 
األذواق وتعكس األفكار واألذواق 
املختلفة للموظفني املشاركني 

في املعرض. 
وأشـــارت إلـــى أن البنـــك 
التجاري يحرص على تنظيم 

الشيخة نوف سالم العلي تفتتح معرض »هواة التجاري«

.. وجولة لالطالع على بعض املعروضات

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متوسطا الفائزين بجائزة الصحافة العربية

محمد بن راشد كّرم الفائزين بجوائز الصحافة العربية 
وعبداهلل تريم شخصية العام اإلعالمية لـ 2009

نوف العلي: حريصون على إقامة 
»هواة التجاري« سنويًا

كــــرم نائب رئيس دولة اإلمــــارات العربية املتحدة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم امس الفائزين بجوائز الدورة 
التاســــعة جلائزة الصحافة العربية، خالل احلفل الذي 
أقيــــم في ختام اعمال الدورة التاســــعة ملنتدى اإلعالم 

العربي، في فندق أتالنتس.
وقد شهدت الدورة التاسعة جلائزة الصحافة العربية 
إقباال كبيرا حيث جتاوز إجمالي املشاركات 3500 عمل 

صحافي من 19 دولة عربية. 
وقام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم 
جائزة شــــخصية العام االعالمية لسنة 2009 للدكتور 
عبداهلل عمران ترمي، رئيس مجلس إدارة دار »اخلليج« 
للصحافة والطباعة والنشر في اإلمارات، وقد مت اختيار 
عبداهلل عمــــران من قبل مجلس إدارة جائزة الصحافة 
العربية تقديــــرا جلهوده في مجــــال العمل الصحافي 
واإلعالمي وخبرته التي تعود إلى أواخر اخلمسينيات 
في دولة اإلمارات والوطن العربي حني بدأ بتطوير العمل 
الصحافي مع أخيــــه املرحوم ترمي عمران حيث انهمكا 
فــــي تطوير جريدة اخلليج وفي إصدار عدة مطبوعات 
يومية وأسبوعية وشهرية بلغت 6 مطبوعات، كما عمال 
على تطوير أنشــــطة إعالمية ساهمت في تعزيز مكانة 

تلك املطبوعات.
فبجهد األخويــــن مت تطوير مؤسســــة دار اخلليج 
للصحافــــة املتكاملة في أنشــــطتها والفخورة باعتزاز 
اجلمهور بها. وحينما توفي املرحوم ترمي عمران عمل 
عبداهلل عمران على إكمال رسالة دار اخلليج سواء على 
مستوى املطبوعات أو على مستوى األنشطة اخلادمة 

لها.
كما سلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
جائزة أفضل عمود صحافي إلى الكاتب الدكتور محيي 

الدين عميمور من صحيفة صوت األحرار اجلزائرية.
وتزامــــن اإلعالن عن جوائــــز الصحافة العربية مع 
اختتام أعمال الدورة التاســــعة ملنتدى اإلعالم العربي 
والذي جرت أنشطته في دبي على مدار يومني، مبشاركة 
ما يزيد على 2000 إعالمي عربي وأجنبي ما بني متحدث 
ومشارك حيث حمل املنتدى عنوان »حراك اإلعالم العربي.. 

تعزيز احملتوى لتطوير األداء«.
 وقد ســــلم رئيس جمعية الصحافيــــني االماراتيني 
وعضو مجلس إدارة جائــــزة الصحافة العربية محمد 
يوسف جائزة الصحافة االستقصائية لسماح عبدالعاطي 
وعلــــي زلط من صحيفة املصــــري اليوم، عن »حتقيق 
يكشف عن شبكة لتجارة األعضاء البشرية. وقدم الكاتب 
الصحافي ناصر الظاهري جائزة الصحافة السياسية 
إلى ملحق الوســــط السياسي البحرينية لعمل بعنوان 

»الدميوقراطية تهز الشرق األوسط«.
بينما قدم أســــامة الشــــيخ، رئيس احتــــاد اإلذاعة 
والتلفزيون املصري جائزة الصحافة الثقافية ليحيى 
البطاط من مجلة دبي الثقافية، عن موضوعه »املسودة.. 

صيغة أخرى للحياة«.
وقامت مديرة برامــــج التدريب باجلامعة األميركية 
في بيــــروت ماجدة أبو فاضل بتســــليم جائزة احلوار 
الصحافي إلى داليا ســــعودي من مجلة »وجهات نظر« 
املصرية عن حوار أجرته مع الصحافي الفرنســــي أالن 
جريش«. وتســــلم محمد اجلوكر مــــن صحيفة البيان 

االماراتية جائزة الصحافة الرياضية عن عمل بعنوان 
»كانت أيام« وقام رئيس جمعية الصحافيني الكويتية 

أحمد بهبهاني بتسليمه اجلائزة.
وبدوره قام رئيس التحرير صحيفة الرأي األردنية 
وعضو مجلس إدارة اجلائزة عبد الوهاب زغيالت بتكرمي 
الفائز بتسليم جائزة أفضل صورة صحافية إلى خليل 
عبد القادر أبو حمزة وهو مصور مستقل من فلسطني 
عن أحد أعماله املنشــــورة في موقــــع صحيفة األخبار 

اللبنانية.
وسلم رئيس حترير صحيفة البيان اإلماراتية وعضو 
مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية ظاعن شاهني جائزة 
الصحافة التخصصية إلى هشام عالم ودارين فرغلي من 
صحيفة املصري اليوم عن عملهما »تلوث مياه النيل«. 
وحظي بجائزة الصحافة للرســــم الكاريكاتيري عامر 
الزعبي من صحيفة البيان اإلماراتية وتســــلم اجلائزة 
من الكاتبة الصحافية سكينة فؤاد، عضو مجلس إدارة 

جائزة الصحافة العربية. 
وحصل أحمد السباعي من األهرام االقتصادي املصرية 
عــــن عمل بعنوان »الثروة الســــمكية في دائرة األزمة« 
على جائزة فئة الصحافة االقتصادية والتي تسلمها من 
املرافق اإلعالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم مدير عام املكتب اإلعالمي حلكومة دبي أحمد 
عبداهلل الشيخ. وقام رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة 
العربية خلفان الرومي بتسليم جوائز الصحافة العربية 
للشباب إلى كل من زهير مصطفى من صحيفة اإلمارات 
اليوم، وأحمد دلول من وكالة الصحافة الفلســــطينية، 

وأسماء الغول من جريدة األيام الفلسطينية.

مريم بن فهد: المنتدى أكبر تجمع لإلعالميين العرب يسعى الستشراف آفاق مستقبل صناعة اإلعالم

أحمد زويل: لن تستطيع السياسة الصمود طوياًل في صراعها بوجه اإلعالم
شهد اليوم األول للدورة التاسعة ملنتدى 
اإلعالم العربي حضورا كبيرا فاق التوقعات، 
حيث وصل عدد الضيوف الى اكثر من 1800 
شخص من كبار اإلعالميني وأصحاب الفكر 
والرأي من املنطقــــة العربية والعالم، وقد 
رعى نائب رئيــــس الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي صاحب الســــمو الشيخ 
محمد بن راشــــد آل مكتوم أنشطة الدورة 
التاســــعة ملنتدى اإلعالم العربي الذي أقيم 
هذا العام حتت عنوان »حراك اإلعالم العربي: 

تعزيز احملتوى لتطوير األداء«.
وفي كلمتهــــا االفتتاحية قالــــت املدير 
التنفيذي لنادي دبي للصحافة مرمي بن فهد 
ان املنتدى ميثل اكبر جتمع سنوي لإلعالميني 
العرب حتتضنه دولة اإلمارات، حيث تتاح 
لهم فرصة اللقاء واحلوار حول شؤون اإلعالم 
العربي، والتعرف علــــى التجارب الدولية 
الناجحة، والسعي الستشراف آفاق مستقبل 

صناعة اإلعالم.
بدأ برنامج اليوم األول من املنتدى اإلعالمي 
العربي أنشــــطته بثالث ورش عمل خاصة 
ســــلطت أوالها الضوء على خريطة املشهد 
اإلعالمي الكويتي، وناقشت الثانية صحافة 
املواطنة مبرزة الفرص واملعوقات امام قدرتها 
على منافسة وسائل اإلعالم التقليدية، اما 
اجللسة الثالثة فقد سلطت الضوء على دور 
اإلعالم كشــــريك في ادارة الكوارث وأهمية 

تعزيز التغطية اإلعالمية الدقيقة.
وتخللت ورشات العمل الثالث نقاشات 
مهمة وتباينا في وجهات النظر خصوصا في 
ورشة العمل الثانية التي ناقشت موضوع 
صحافة املواطنة، فهناك من رأى ان الصحافة 
مهنة لها تقاليد وقواعد وأصول للحصول 
على املعلومة وال ميكنها التحرك من فراغ، 
وهناك من أكد ان صحافة املواطن هي انقالب 
جماهيري على الصحافة التقليدية وتقدم 

تتحدث تلك اللغة وتبث رسالتها في جميع 
انحاء العالم امر اصبح من الضروريات، في 
حني ان هناك توجها آخر يرى ان استمرار 
االستعانة برموز اإلعالم الغربي في تغطيتها 
ألخبار املنطقة العربية لن يساعد في توفير 
منحى مختلف لألخبــــار لدى اجلمهور في 

الغرب.
هموم اإلعالم فــــي دول املغرب العربي 
حملتها اجللسة الرابعة التي سلطت الضوء 
على االسهامات احمللية في صناعة اإلعالم 
العربي، وعلى النقص احلاد في حضور املادة 
اإلعالمية املغاربية مبختلف اشكالها، برغم 
انتشار كفاءات اعالمية من دول املغرب العربي 
في العديد من وسائل اإلعالم العربية واحملطات 
اخلليجية والتنوع الثقافي واحلضاري الذي 
مييز بلدان املنطقة اخلمسة ليبيا وتونس 

واجلزائر واملغرب وموريتانيا.
وجاءت اجللســــة اخلامسة لتجعل من 
ختــــام اليوم األول ملنتــــدى اإلعالم العربي 
ختاما مثيــــرا، حيث تبادل فيها املتحدثون 
الرئيسيون االتهامات بشأن الغرض احلقيقي 
من وراء وثيقة تنظيم البث واالســــتقبال 
اإلذاعي عبر الفضاء، ومفوضية اإلعالم العربي 
التي من املزمع انشاؤها لتنظيم احلراك في 
اإلعالم العربي، حيث ضمت منصة املتحدثني 
ممثلني عــــن اجلانب احلكومــــي، وممثلني 
عن اإلعالم املســــتقل، فقال ممثلو القنوات 
الفضائية املستقلة والصحافيون املستقلون 
ان األنظمة العربية تتماشــــى مع القرارات 
األميركية احملرضة على الرقابة بحجة مكافحة 
القنوات التي حتض على اإلرهاب والعنف 
والكراهية، فيما شدد ممثلو اجلانب احلكومي 
علــــى ان الهدف من الوثيقة واملفوضية هو 
ضمان املمارسة احلرة لإلعالم وحرية الرأي 
في اطار من املرجعية الدميوقراطية واحترام 

حق اآلخر في التعبير.

وجاءت اجللســــة الثانية وهي اجللسة 
االفتتاحية للدورة التاسعة للمنتدى لتقدم 
د.أحمد زويل احلائز جائزة نوبل في الكيمياء، 
كضيف رئيسي ملنتدى اإلعالم العربي 2010، 
والذي يلقب بكبير العلماء العرب، حيث اكد 
على ان النظام السياسي في الدول العربية 
في ظل هذا التطور السريع، يجب ان يتغير 
وان تكون له رؤية جديدة، حيث اصبح من 
املســــتحيل اليوم اتباع سياسة االغالق في 
ظل السموات املفتوحة واالنترنت، والبد من 
التعامل بشكل جديد في القرن الـ 21، معربا 
عن اعتقاده بأن نهاية الصراع ستكون في 
صالح اإلعالم حيث لن تستطيع السياسة 

الصمود طويال في وجه اإلعالم.
وخصصت اجللسة الثالثة في اليوم األول 
للمنتدى حول التجربة العربية في مخاطبة 
الرأي العام الغربي بلغته والتي اتخذت من 
قناة اجلزيرة انترناشيونال منوذجا، فهناك 
من رأى أن اللغة االجنليزية اصبحت لغة 
عاملية بجدارة ووجود قناة اخبار عربية األصل 

نقدا واسعا للصحافة التقليدية، أما ورشة 
العمل األولى فقد رأت في قانون املطبوعات 
الكويتي اجلديد فرصة فتحت املجال للكثير 
من وسائل اإلعالم األمر الذي ينبئ بأن اإلعالم 
الكويتي يتوجه لتأسيس مرحلة جديدة في 
فضاء اإلعــــالم اخلليجي، في حني خلصت 
ورشة العمل الثالثة الى ان اإلعالم العربي 
يتعامل مع موضوع الكــــوارث تعامال آنيا 
ينتظر وقوع الكارثة، في حني يجب ان يقوم 

بدور التوعية قبل وقوع الكارثة.
وما ان اختتمت ورش العمل الثالث حتى 
بدأت جلسات العمل التي أبحرت في هموم 
اإلعالم العربي وناقشت جتارب إعالمية في 
دول أخرى من أجل استخالص الدروس والعبر 
وهو ما شهدته اجللسة األولى بالتحديد التي 
ناقشت الصعود اآلســــيوي وحراك القوى 
اإلعالمية حيث أكدت اجللســــة على اهمية 
التجربة اآلســــيوية ووجوب االستفادة من 
ايجابياتها وجتنب سلبياتها لالرتقاء باملشهد 

اإلعالمي العربي.

في ختام الدورة الـ 9 لمنتدى اإلعالم العربي وبمشاركة أكثر من 3500 عمل صحافي من 19 دولة عربية

للسنة السابعة على التوالي ويضم تصاميم من التراث الشعبي

أحمد زويلمرمي بن فهد

الشيخة نوف سالم العلي تتوسط عددا من املشاركني مبعرض »هواة التجاري«

جولة في املعرض


