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محمد بن عيسى ) املغرب( تركي السديري )السعودية( نبيل احلمر )البحرين( عز الدين ميهوبي )اجلزائر(

د.حسني امني )مصر( محمد اخلمليشي )املغرب( د.خولة مطر صالح القالب )االردن( شعار امللتقى اإلعالمي العربيماضي اخلميس شعار املجلس االعلى لالعالميني العرب

صالح الدين معاوي د.محمد الرميحي )الكويت( جابر احلرمي )قطر( محمود شمام )ليبيا(

الكويت تحتضن أول اجتماعاته 18 ديسمبر الجاري

الخميس يعلن تأسيس 
المجلس األعلى لإلعالميين العرب

اعلن االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس عن تأسيس 
املجلس االعلى لالعالميني العرب الذي سيقوم بتعزيز قيم املمارسة االعالمية 
السليمة وتدعيم اسس التنمية في املؤسسات االعالمية وتنمية قدرات االعالميني 
العرب بوس�ائل عديدة، مش�يرا الى ان املجلس في تأسيسه يضم ثالث عشرة 
شخصية اعالمية بارزة سيعقدون اجتماعهم االول في الكويت 18 ديسمبر، وهم 
نبيل احلمر املستش�ار االعالم�ي جلاللة ملك البحرين، عزالدي�ن ميهوبي وزير 
االعالم اجلزائري السابق، محمد بن عيسى وزير اخلارجية السابق للمملكة املغربية 
وامني عام مؤسسة منتدى اصيلة الثقافي، تركي السديري رئيس هيئة الصحافيني 
السعودية ورئيس حترير جريدة الرياض ورئيس احتاد الصحافة اخلليجية، صالح 

القالب وزير االعالم االردني السابق، د.خولة مطر مديرة املكتب االعالمي لالمم 
املتحدة، د.حسني أمني اس�تاذ االعالم في اجلامعة األميركية  بالقاهرة، السفير 
محمد اخلمليشي االمني العام املساعد لقطاع االعالم في جامعة الدول العربية، 
د.محمد الرميحي اعالمي واكادميي وكاتب كويتي، جابر احلرمي رئيس حترير جريدة 
الشرق، محمود شمام اعالمي ليبي ورئيس حترير الطبعة العربية من مجلة فورن 
بولس�ي، صالح الدين معاوي وزير االعالم التونسي السابق ورئيس احتاد اذاعات 
الدول العربية، اضافة الى ماضي اخلميس االمني العام للملتقى االعالمي العربي، 
موضح�ا ان اعضاء املجلس التأسيس�ي يعتبرون النواة االول�ى للمجلس االعلى 

لالعالميني العرب الذين من املمكن ان يزداد عددهم في الدورات الالحقة.

واعتبر اخلميس ان االعالم 
اصبح صناعة ال تضاهيها صناعة 
أخرى، وتط���ور كعلم وكتقنية 
بشكل كبير ومثير، وصار لالعالم 
تأثير وحظ���وة ال يتأتى لغيره 
املهن، لذلك  او  من الصناع���ات 
البد ان يدرك القائمون على تلك 
الصناعة واملمارس���ون لها تلك 
االهمية واخلطورة واحلساسية 
التي ص���ارت تتداخل بش���كل 
كبير م���ع جميع نواحي احلياة 
االخرى وتؤثر فيها بشكل مباشر 

وفعال.
والبد لالع���الم من ان يكون 
وس���يلة مس���اعدة ف���ي تنمية 
الشعوب وتقدمها، وان يساهم 
في النهضة والتطور وان يكون 

عامال بناء ال معول هدم، وحيث ان 
وسائل االعالم تعددت وتطورت 
وتغي���رت ع���ن تلك الوس���ائل 
التقليدية كان البد للمؤسسات 
االعالمية واالعالميني من معايشة 
ذلك التغير ومواكبة التطور كي 
يساهموا في مسيرة البناء مبا 
يخدم امتهم ودولهم ويساعد في 

منوها وتطورها.
واضاف ان احلال���ة الراهنة 
الت���ي متر به���ا االم���ة العربية 
تستدعي تكاتف جميع اجلهود 
لبن���اء وتطوير خط���ة اعالمية 
استراتيجية ذات خطاب اعالمي 
مؤثر واس���لوب ج���ذاب ولغة 
واضح���ة، وتلك اخلط���وة من 
االهمية مب���كان، حيث يجب ان 

تكون مس���تندة الى دراس���ات 
علمية رصينة، ومعايشة دقيقة 
لواقع االعالم العربي واالعالميني 
انفسهم الذين ال ميكن احلديث 
عن تط���ور املهن���ة دون العمل 
اجلاد عل���ى بناء كوادر اعالمية 
ومهنية قادرة على العطاء املميز 
واالس���هام في دعم عجلة النمو 
والتطور بتبني الفكر االيجابي 
لالعالم، وجتنب كل ما من شأنه 
ش���ق صف الوحدة العربية او 
العبث بالنسيج االجتماعي لالمة 

العربية.
واش���ار الى ان احلديث عن 
وض���ع اس���تراتيجية اعالمية 
عربية يتطلب بالضرورة حتديد 
التي تواجه  الرئيسة  املعوقات 

االداء االعالم���ي العربي والعمل 
على تالفي الس���لبيات وتعزيز 
االيجابيات ودعم اسس احلوار 
ق���درات االعالمي���ني  وتدعي���م 
ومهاراتهم مبا يع���ود باملنفعة 

على املهنة واملجتمع ككل.
وقال: اننا في العالم العربي 
نفتقد البرامج االعالمية اجلادة 
التي تساعد في التنمية والتطور 
افتقار  والنهضة، وتبرز قضية 
البرام���ج االعالمية الى اجلهود 
االتصالية واألنش���طة املشاركة 
التي تهدف الى احداث تغييرات 
ادراكية او اجتاهية او سلوكية 
لدى جمهور او جماهير محددة في 
مكان محدد وخالل مدة محددة، 
مما يساهم في تعزيز عدم اتضاح 

الرؤية وافتقاد االهداف احملددة 
التي تس���اعد في ذل���ك التطور 

املنشود.
واوضح االم���ني العام لهيئة 
أننا  العربي:  امللتقى االعالم���ي 
الجل ذلك سعينا في هيئة امللتقى 
الى تأس���يس  العربي  االعالمي 
املجلس االعلى لالعالميني العرب 
الذي يضم نخبة اعالمية مميزة 
من قادة الرأي والفكر واملمارسني 
املخضرمني لهذه املهنة في مجاالت 
مختلفة، ووضعنا اهدافا ورؤى 
محددة له���ذا املجلس كي يعمل 
على حتقيقها مبا يخدم مسيرة 
االع���الم العربية ويس���اهم في 

تطوره ومنوه.
ويعقد املجل���س اجتماعات 

دورية ويتواصل اعضاؤه بشكل 
مباش���ر في مناس���بات عديدة 
العربي  ملناقش���ة واقع االعالم 
وحتديد جوانب القصور والتراخي 
والسعي الى وضع اسس وقواعد 
لتالفي الس���لبيات والعمل على 

تدعيم االيجابيات.
ويعم���ل املجل���س االعل���ى 
لالعالميني العرب كجهة مستقلة 
تضع التصورات املناسبة لكل ما 
يتعلق بقضايا االعالم، ويكون 
رافدا مساعدا للجهات االعالمية 
املس���ؤولة ومس���اعدا له���ا في 
معاجلة الكثير من السلبيات التي 
يتعرض له���ا االعالم العربي او 
يكون سببا فيها، كما يعمل على 
اعداد الدراسات واالبحاث ورفع 

تقاري���ر دورية للجهات املعنية 
الدائمة لالعالم في  اللجنة  مثل 
جامعة الدول العربية او مجلس 
وزراء االعالم العرب للمساعدة في 
تقييم اداء االعالم العربي، وبحث 
الس���بل والوسائل املساعدة في 
خروجه من االزمات التي يتعرض 
لها واملس���اعدة ايضا في تنمية 
وسائل االعالم والنهوض بقدرات 
وامكانات االعالميني العرب مبا 
يخدم االمة العربية ويعزز مسيرة 
االعالم فيه���ا، ويجعلنا قادرين 
الس���ريع  التطور  على مواكبة 
والنهض���ة املتقدمة في صناعة 

االعالم وتطور ادواته.
واش���ار ماض���ي اخلمي���س 
الى ان هيئ���ة امللتقى االعالمي 

العربي وضعت للمجلس االعلى 
لالعالميني الع���رب عدة اهداف 

يعمل من خاللها اهمها:
قراءة حال االعالم العربي بشكل   ٭
متعم����ق، والعمل على تدعيم 
االيجابيات وتالفي السلبيات.
التص����ورات والرؤى  وض����ع   ٭
مبا يخدم االعالم ويساعد في 

تطوره.
التي يعاني  السلبيات  دراسة   ٭
منها االع����الم العربي، ووضع 

تصورات لتفاديها.
حتفيز الكفاءات االعالمية واحلد   ٭

من البطالة االعالمية.
دعم مش����روع تنمية وسائل   ٭
االع����الم والنهض����ة مبهن����ة 

االعالم.


