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)أنور الكندري(ماضي اخلميس متحدثا للحضور في الصالون اإلعالمي

الصالون اإلعالمي أولم على شرف ضيوف الملتقى األول للشباب

الخرادلي: من الصعب أن يسهم اإلعالم في توجيه العالم العربي
فودة: الحكومات العربية في حيرة أمام التعامل مع اإلعالم الجيد

عائشة الجالهمة
استضاف الصالون االعالمي في ندوة 
استثنائية أقيمت مساء امس االول ضيوف 
ملتق����ى الكويت االعالمي للش����باب الذي 
استضافته الكويت حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة عثمان 

عبد امللك في كلية احلقوق بالشويخ.
وشهدت الندوة حضور كل من االعالمي 
يسري فودة وأفكار اخلرادلي رئيسة حترير 
مجلة نصف الدني����ا وطالل طعمة رئيس 
حترير مجلة زهرة اخلليج واالعالمي محمود 
ش����مام ود.ليلى عبداملجي����د نائب رئيس 
أكادميية أخبار اليوم وعز الدين ميهوبي 
وزير االعالم اجلزائري السابق واالعالمي 
هاني البدري ومحمد احلارثي رئيس حترير 
مجلة سيدتي واالعالمية عال فارسي وحكيم 
ب����ن مداحي رئيس حترير جريدة االحداث 
املغربي����ة، وأدار الندوة االمني العام لهيئة 
امللتق����ى االعالمي العربي واملنس����ق العام 
للمجلس العربي للتنمية االعالمية ماضي 
اخلميس الذي طرح على الضيوف سؤاال 
واحدا حول رؤيتهم للمشهد االعالمي العربي 
وكيف ميكن لالعالم ان يساهم في توحيد 
العالم العربي وحتديث مؤسسته االعالمية.
وأكد االعالمي يس����ري فودة في البداية ان 
الكويت تتميز بإقامة مثل هذه اللقاءات التي 
تساعد على وجود تبادل فكري وحواري 
االمر الذي يحسب للكويت، مشيرا الى ان 
ملتقى الكويت االعالمي للش����باب قد أتاح 
فرصة مميزة للعديد من االعالميني الذين 

التقوا بالشباب من طلبة االعالم في الكويت 
ومشاركتهم اآلمال واآلالم والتطلعات.

من ناحية اخرى سرد فودة بعض القضايا 
التي لها تأثير واضح على املشهد االعالمي 
العربي، مش����ددا على ان االنطالقة القوية 
والسريعة لالعالم اخلاص تسببت في غياب 
أبجديات العمل الصحافي، وكذلك اشار الى 
طبيعة العالقة بني االعالم اخلاص واالعالم 
احلكومي، وتطرق فودة كذلك الى مس����ألة 
االنفجار الرقمي التي يشهدها العالم حاليا، 
وهي متثل واح����دة من التحديات الكبرى، 
مختتما بقضية احلوار العربي وكيفية ادارة 
هذا احلوار. وأضاف فودة ان املشهد االعالمي 
العربي في املجمل يشوبه الكثير من االخطاء 
املهنية والغموض وعدم وضوح الرؤية، وقد 
اكد كذلك ان احلكومات العربية مازالت في 
حيرة أمام التعامل مع االعالم اجلديد. واختتم 
فودة بأن جتربته مع قناة اجلزيرة كانت 
جتربة ايجابية وال يستطيع أي منصف أن 
ينكر أن »اجلزيرة« قد ساهمت الى حد بعيد 
في حتريك املشهد االعالمي العربي الراكد. 
من ناحية اخرى، اكد االعالمي محمود شمام 
ان االعالم املكتوب قد انتكس مرتني، االولى 
عندما ظهر الراديو ولم يالحظ الكثيرون 
انه عندما انتشر الراديو زادت نسبة االمية 
في العال����م العربي، والثانية كانت الثقافة 
الشفهية للتلفزيون والذي زاد االمر سوءا، 

مضيفا ان العالم العربي عالم ال يقرأ.
وأردف ش����مام ان االنترن����ت اآلن ق����د 
يساهم بش����كل كبير في محو أمية قطاع 

كبير من الش����عوب العربي����ة ألن تصفح 
االنترن����ت والتفاعل معه يتطلب أن يكون 
املرء على االقل يقرأ ويكتب، كذلك اضاف 
ان من االيجابيات انتقال االعالم من االعالم 
القومي الى التركيز على االعالم احمللي وهو 
شيء ايجابي وسيساهم في تغيير املشهد 

االعالمي العربي.
وأشار شمام الى املجلس العربي للتنمية 
االعالمية، حيث اتفق اعضاؤه في االجتماع 
التأسيسي الذي عقد في ال� 18 من هذا الشهر 
على ان املجلس سيعمل على اصدار تقرير 
س����نوي دقيق عن حالة االع����الم العربي 
ومؤسساته، مش����ددا على اننا نفتقد مثل 

هذه التقارير الدقيقة.
أما رئيس����ة حترير مجلة نصف الدنيا 
اف����كار اخلرادلي فقد اك����دت ان امكانية ان 
يساعد االعالم في توحيد العالم العربي هو 
شيء يصعب حتقيقه اآلن، مشيرة الى ان 
العالم العربي نفسه غير متحد في االساس، 
وذلك يصعب مهمة االعالم في حتقيق ذلك، 
مشددة على انه ينبغي لالعالمي ان يعمل من 
اجل ان يقدم لصانع القرار الرؤية السليمة 
التي متكنه من اتخاذ القرارات الصائبة في 
القضايا املختلفة، ومشيرة الى ان االعالم 
اليوم أصبح يسلك الطريق االسهل بعيدا 
عن التعب والبح����ث والتعمق معتبرة أن 

ذلك ميثل مشكلة مهنية كبرى.
وأكد طالل طعمة رئيس حترير مجلة 
زهرة اهمية االحتكاك مع طلبة االعالم، مثمنا 
اجلهود التي مت بذلها من اجل اجناح ملتقى 

الكويت االعالمي للشباب، كما اكد ضرورة 
وضع االعالم اجلديد في االعتبار ألن دوره 
قد تعاظم هذه االيام وأصبح ذا تأثير كبير 

على مبيعات الصحافة املطبوعة.
بينم����ا أبدت د.ليل����ى عبداملجيد نائبة 
رئيس أكادميية اخبار اليوم وعميد كلية 
االعالم بجامعة القاهرة تفاؤال كبيرا باجليل 
اجلدي����د، مؤكدة ان هناك من طلبة االعالم 
والشباب من ميتلكون طاقات ابداعية كبرى 
وال ينقصهم سوى توافر البيئة املناسبة 
للعمل إلخراج ابداعاتهم وأفكارهم، مشددة 
على اهمية التدريب والتأهيل اللذين يجب 
ان يتمتع بهما الشباب عندما ينطلقون الى 

الواقع العملي.
وهذا ما اكد أيضا االعالمي هاني البدري 
خاصة لالعالميني انفس����هم، منتقدا بعض 
االعالميني الذين ال يستطيعون اخلروج من 
القوالب اجلامدة وال يتمتعون مبرونة املواقف 
املختلفة، مشيرا الى ان االرقام واالحصائيات 
التي تنشر عن حال عاملنا العربي هي أرقام 
واحصائيات مخيفة جدا وتبعث على القلق، 
وينبغي ان تدرس وان نعمل على اخلروج 

من هذه الدائرة املوحشة.
واختتم وزير االعالم اجلزائري السابق 
عز الدين ميهوب����ي الندوة بحديث اكد من 
خالله ان »أمتنا العربية قد أضاعت الكثير 
من ف����رص التقدم والنهضة منذ س����قوط 
االندلس وحتى اآلن، فق����د أضعنا فرصة 
الثورة الصناعية، وأخاف أن نضيع فرصة 

الثورة الرقمية ايضا«.

رابطة االجتماعيين تختار هيئتها اإلدارية اليوم
عقدت اجلمعية العمومية لرابطة االجتماعيني اجتماعا لها مساء أمس األول الختيار أعضاء مجلس 
اإلدارة وقد تنافس اربعة عشر مرشحا في جو تسوده االخوة ومقتضيات الصالح العام لشغل خمسة 
مقاع���د باملجلس، وقد فاز كل من: عبدالرحمن صالح التوحيد، فهد عبدالرحمن الناصر، محمد عبداهلل 
احمليطيب، عبداهلل غلوم الصالح، عبداهلل يوس���ف الرضوان، واالحتياط األول عفاف محمد اجلاس���م، 
واالحتياط الثاني آمنة حكم جمعان. وس���يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا مساء اليوم 22 اجلاري الختيار 

الهيئة اإلدارية.


