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العبداهلل: أمتنا بحاجة إلى إعالم متوازن وقوي لمواجهة التحديات

عائشة الجالهمة
انطلقت أمس أنش����طة ملتقى 
الكويت االعالمي االول للش����باب 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بحضور نخبة 
من االعالميني الع����رب من داخل 

الكويت وخارجها.
وق����ال وزير االع����الم ووزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل في 
كلمة القاها بهذه املناسبة استهلها 
بنقل حتيات صاحب السمو األمير 

وترحيبه بضيوف امللتقى.
وثم����ن العب����داهلل مش����اركة 
الفعالية  ف����ي ه����ذه  الضي����وف 
وحرصهم على املشاركة في رسم 
مالمح مستقبل ابناء الكويت من 
الذين مازالوا  الشباب  االعالميني 

يتلمسون طريقهم نحو الغد.
وذكر ان امللتقى حدث في غاية 
االهمية كونه موجها للشباب عماد 
االوطان وسواعد املستقبل وامل 

االمم والشعوب.
امللتقى يكتس����ب  ان  واضاف 
اهمية خاصة من خالل محاولته 
ربط شباب االعالم بواقعهم احلقيقي 
والعلمي واملهني الذي تغيرت ادواته 
ومفرداته وطبيعته طبقا ملا يشهده 
العصر من تغير وتطور مستمرين 
»مما يضع مسؤولية على اكتافنا 
جتاه شبابنا جلعلهم دائمي التفكير 

في الغد القريب والبعيد«.
وقال العبداهلل »ال يخفى على 
احدك����م اهمية وخط����ورة الدور 
االعالمي الذي اصبح حاس����ما في 
الكثير م����ن االحداث العاملية وان 
لالعالم طبيعة خاصة وحساسة 
الن����ه رس����الة مضامينها عظيمة 
وعلى قدر كبير من الس����مو فهي 
تخاطب وتؤثر وتوجه ولم يعد 
االعالم هو تلك اآلل����ة التي تقدم 
مواد اخبارية او ترفيهية فحسب 
بل اصبح عنصرا فاعال واساسيا 
في حل وتأزمي الصراعات والقضايا 
املختلفة على املستويات احمللية 

او االقليمية«.
واش����ار الى تعاظ����م الصراع 
العاملي ونشوء ما يعرف بصراع 
احلضارات.. فاإلعالم السالح والدرع 
للدفاع عن احلقوق واملكتس����بات 
مؤكدا ان االمة العربية في حاجة 
الى اعالم مت����وازن وقوي وقادر 
على املواجهة والتصدي ومواكبة 
التطورات اجلديدة واملس����تمرة 
ويطلب منه ان يعرف جيدا كيف 
يخاط����ب اآلخر وكيف يبرز وجه 

ان االع����الم الكويت����ي عل����ى قدر 
من املس����ؤولية الوطنية الكبيرة 
ابناءه االعالمي����ني يقومون  وان 

مبسؤولياتهم جتاه الكويت.

تحديات كبيرة

بدوره، أكد األمني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس أن 
املستقبل يحمل لنا حتديات كبيرة 
ال ميكن مواجهتها إال بوضع الشباب 
بالصورة احلقيقية لواقعنا العربي 
بكل تفاصيله وافساح املجال امامهم 
أكثر وأكث����ر للتعرف على العالم 
الهم  احلقيقي ووضعهم في قلب 
العربي مبكرا حتى ال يتسرب الوقت 
من بني ايدينا ونصبح عاجزين عن 
اللحاق بالركب العاملي الذي انطلق 
مبكرا وذلك في حفل افتتاح ملتقى 
الكويت االعالمي للشباب صباح 

االمس في جامعة الكويت.
وأض����اف اخلميس اننا بصدد 
احلديث عن اعالمنا العربي واقعه 
وغده وايجابياته وسلبياته ولن 
نس����تطيع بحال م����ن االحوال ان 
الغد والبد ان نس����بر  نكتش����ف 
اغوار املستقبل دون النظر الى ما 
بني ايدين����ا من معطيات ومعرفة 
نقاط الق����وة والضعف في آليتنا 

االعالمية.
وقال اخلميس ان االعالم تخطى 
كل احلواجز التقليدية وجتاوز كل 
احلدود واصبح العالم اصغر كثيرا 
مما كان عليه، فتقاربت املسافات، 
وزالت احلدود بني الدول والشعوب 

واصالة احلضارة العربية.
واوض����ح ان االم����ل والع����زم 
معق����ودان على ملتق����ى الكويت 
االعالم����ي االول للش����باب ليقدم 
خالله آليات العمل املطلوبة لتحقيق 
ذلك حيث ميث����ل اخلطوة املهمة 
في استكمال سلسلة من االحداث 
وامللتقيات التي تضع الشباب في 
قلب احلدث وجتعلهم يتلمسون 
واقعهم االعالمي ومنحهم في الوقت 
نفسه مفاتيح املستقبل واخلبرة 
الالزمة واالحتكاك املطلوب خلوض 
غمار املس����تقبل الذي تعقد عليه 

اآلمال في حتمل مسؤولياته.
ووصف عناوين امللتقى باملهمة 
والت����ي تفتح ام����ام طلبة االعالم 
حتقيق االس����تفادة القصوى من 
التجارب االعالمية الراقية واملتنوعة 
وبش����كل مباش����ر م����ن اخلبرات 
االعالمية املبدعة، مؤكدا على اهمية 
تكرمي رواد العمل االعالمي والطلبة 
امللتقى مما  الفائزين في مسابقة 
يضفي نكهة مميزة وخاصة على 

امللتقى.
واكد العبداهلل ان الكويت تعمل 
على تقوية عرى الصالت العربية 
السيما املشهد االعالمي الذي اليزال 
بحاجة الى كل دعم ومؤازرة حتى 
يس����تطيع التواجد عامليا ويكون 
قادرا على حتقيق طموحات وامال 
الشباب مشيرا الى حرص الكويت 
وعلى رأسهما س����مو امير البالد 
عل����ى دعم ومباركة ه����ذا امللتقى 

واحتضانه.

مكانة متقدمة

من جانبها، اكدت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود ان الكويت تتبوأ مكانة 
متقدمة في حرية االعالم مشددة 
على اهمية االلتزام واحلرص على 
مسؤولية الرسالة االعالمية حتى ال 

تنحرف عن مسارها الصحيح.
وقالت احلمود في ملتقى الكويت 
االعالمي االول للشباب في كلمة 
القتها بهذه املناس����بة ان صاحب 
السمو األمير يولي رعاية واهتماما 
كبيرين باإلعالم واالعالميني ومن 
اجل ذلك تب����وأت الكويت مكانة 

متقدمة في حرية االعالم.
واشارت الى اهمية حرية االعالم 
من دون التفريط في املصلحة العليا 
للوطن او االنخداع بشعارات براقة 
قد تنال من وحدة الوطن وترابطه 
ومتاسكه مؤكدة في الوقت نفسه 

ول����م تعد هنال����ك معلومة ميكن 
اخفاؤها، فما يح����دث في اطراف 
العال����م نعرفه في حلظة حدوثه، 
وهذا قد نقل االعالم نقلة نوعية 
كبرى كما وكيفا وبسبب ذلك اضيف 
العديد من التخصصات واملفردات 
واآلليات الى االعالم، ما جعل مفهوم 
االعالم املتعارف عليه يتالشى شيئا 
فشيئا ووجدنا انفسنا امام مصطلح 
جديد اكثر شموال واتساعا اال وهو 
االتصال داعيا االعالميني الى مزيد 
من املرونة في التعلم واكتس����اب 
املتنوعة وان  اخلبرات واملهارات 
يكونوا دائمي االطالع على كل ما 

هو جديد.
واختتم اخلميس مؤكدا على 
تعزيز دور الشباب من اجل تطوير 
املؤسسات االعالمية، ولكي يكونوا 
قادري����ن على حتمل املس����ؤولية 
اجلسيمة والوعي بحجم التحديات، 
وادراك انه جزء ال يتجزأ من عامله، 
وعلى الشباب ان يختار ان يكون 
جزءا من احلل او جزءا من املشكلة 
كما على الشباب ان يستعيد وجه 

حضارتنا املشرقة.
مناخ مناسب للتدريب

م����ن جانبه قال رئيس قس����م 
اإلعالم بجامعة الكويت د.يوسف 
الفيل����كاوي ان����ه م����ع تزايد عدد 
الوس����ائل اإلعالمي����ة من صحف 
وقنوات اذاعية، وتزايد اإلقبال على 
االلتحاق بكليات واقسام االعالم، 
وتزايد اجلامع����ات اخلاصة التي 
تعنى جميعها بانشاء اقسام اإلعالم 
بها بات من الضروري خلق مناخ 
مناسب لتدريب وتشجيع هؤالء 
الطلبة على املمارسة اإلعالمية قبل 
التخرج واالنخراط في العمل في 
السلك اإلعالمي، ففي ظل هذا املناخ 
االكادميي الواعد ينعقد هذا امللتقى 
االعالمي األول للشباب على أرض 

الكويت وفي رحاب اجلامعة.
واضاف الفيلكاوي اننا نستهدف 
من خالل ه����ذا امللتقى ان تتحقق 
الكثي����ر م����ن االه����داف العلمية 
الذين  الطلبة  والتربوية البنائنا 
هم إعالميو املستقبل، حيث تلتقي 
جماعات الطالب في اقسام االعالم 
الكويتي����ة ببعضهم  باجلامعات 
البعض وبأعضاء هيئة التدريس 
وبكوكبة من االعالميني املشاركني 
في انشطة امللتقى، مؤكدا ان انشطة 
امللتقى ستشهد الكثير من املبادرات 
الهادفة الى اثراء احلوار بني الطلبة 
واالساتذة واإلعالميني في الكثير من 
القضايا واملوضوعات اإلعالمية، كما 
انها تسعى إلى اذكاء روح التنافس 

الشريف بني الطلبة للفوز في الكثير 
املتنوعة  من املسابقات االعالمية 
الهادفة الى تشجيعهم واعطائهم 
الثقة في انفس����هم وابراز دورهم 
في املجتمع االعالمي الكويتي والى 
التعرف من ق����رب على اخلبرات 
الثرية لالعالميني املش����اركني في 

امللتقى.

معلم عربي

ومن جانبه قال األمني املساعد 
لقط����اع اإلعالم بجامع����ة الدول 

العربية محمد اخلمليش����ي نيابة 
عن األمني الع����ام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى ان امللتقى 
االعالمي الذي تستضيفه الكويت 
يعد معلما من ابرز معالم األنشطة 
االعالمية العربية التي تعقد في كل 
عام بتناوله مواضيع على قدر كبير 
من األهمية واستضافته كوكبة من 
املهنيني على مستوى  االعالميني 
العربي، وكذلك املهتمون  الوطن 
بالقضايا االعالمية، وال ش����ك ان 
مث����ل تلك اجلهود س����تؤدي إلى 

تنمية وسائل اإلعالم، فضال عن 
املعرض املصاحب للملتقى، والذي 
حترص كبرى املؤسسات االعالمية 
واالقتصادية على املش����اركة فيه 
لهدف واحد وهو ترسيخ احلوار مع 
اآلخر والوصول بإعالمنا العربي 
إلى دور املش����اركة والتفاعل في 

اخلريطة العاملية.
املتأنية  الق����راءة  ان  واضاف 
حلالة االع����الم العربي في الوقت 
احلالي س����تظهر بوضوح ما طرأ 
على اإلعالم من حتوالت جوهرية 
فاإلعالم اجلديد خرج عن االطار 
التقليدي واصبح متغلغال في جميع 
نواحي احلياة، حيث اصبح اجمالي 
حجم املعرفة املتداولة من خالله 
يتجاوز حجم املعرفة االنسانية 
التي تراكمت على مدى التاريخ، 
الشبكات اإلعالمية  فقد اصبحت 
العمالقة نفس����ها في تنافس مع 
اخلدم����ات االعالمي����ة اجلديدة، 
وهو ما وفر احجام����ا هائلة من 
مواد االع����الم من بيانات خطيرة 

ومعارف شتى.

اعالم القرب

ومن جانبه أكد وزير اخلارجية 
والتعاون املغربي السابق وامني عام 
مؤسسة منتدى أصيلة محمد بن 
عيسى أن السياسة اإلعالمية التي 
الكويت منذ استقاللها  انتهجتها 
وفقت إلى درجة كبيرة في املزاوجة 

بني ما نطلق علي����ه حاليا اعالم 
القرب، وذلك مبقدار ما عكس����ت 
وس����ائل اإلعالم ونقلت مبهنية 
نبض وحتوالت املجتمع الكويتي 
وما يسري فيه من افكار واحداث 

وحتركات دائمة.
واشار بن عيسى إلى أن اإلعالم 
كالصناعة ال يتطور ويزدهر ويفرز 
النتائ����ج املتوخاة منه اال في ظل 
الفكرية  بيئة حتت����رم احلري����ة 
وتؤمن لالفراد التعددية السياسية 
واالقتصادية ضمن احترام الثوابت 

واملقومات اخلاصة لكل امة.
ان����ه ال مبالغة بهذا  واضاف: 
الصدد ان قلت ان الكويت شبيهة 
الى حد كبير بالعاصمة اللبنانية 
بيروت ف����ي العقود املاضية، فقد 
وفرت اج����واء احلرية الصحافية 

وشروط النهوض باإلعالم
ف����ي مهنة  النجاح  ان  وأك����د 
اإلعالم مرتبط بالعشق الالمحدود 
للمهنة واالستعداد لتحمل متاعبها 
واخطارها والتضحية براحة العيش 
والبال، فهي حرفة تشترط التحلي 
بصفات النزاهة واالستقالل الفكري 
واملس����ؤولية ومقاومة اإلغراءات 
وعدم اخلضوع لالبت����زاز، الفتا 
الى ان تلك الصفات ليست كافية 
وحدها في صن����ع اعالمي متميز 
إذا لم تس����تند إلى ثقافة عميقة 
ومعرفة شاملة فضال عن التحلي 

بالتواضع.

انطالق أنشطة ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب بحضور عدد من اإلعالميين

الحمود: حرية اإلعالم ضرورة دون التفريط في المصلحة العليا للوطن
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المكرمون في الحفل
تخل����ل االفتت����اح حفل تكرمي 
عدد م����ن اإلعالمي����ني الكويتيني 
منهم: نورية السداني – من رموز 
الكويت����ي، عبدالرحمن  االع����الم 
النج����ار، منصور املنصور – عنه 
ابنه عماد منصور املنصور، ماجد 
الش����طي، محمد املسند، د.ياسني 
الياسني – اكبر اساتذة كلية االعالم 
الفريح  الكويت، د.سهام  بجامعة 
– مؤسس قس����م اإلعالم بجامعة 
الكويت، د.س����مير احلسني – من 
مؤسسي قس����م االعالم بجامعة 
الكويت. وايضا مت توزيع جوائز 
االبداع االعالمي للشباب وتكرمي 
د.موضي احلمود والشيخ احمد 

العبداهلل الصباح.

الشيخ أحمد العبداهلل وماضي اخلميس خالل قطع كعكة احلفل تكرمي د.سهام الفريح
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