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 منصة حيوية لتطوير صناعة اإلعالم
 ميثل نادي دبي للصحافة الذي تأسس بتوجيهات من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة 

 Ôحيوية للصحافيني والعاملني في املجال اإلعالمي للنقا
واحلوار والتباحث في أهم القضايا ذات الصلة باحلياة 

اليومية على مختلف املستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية.

  يقوم نادي دبي للصحافة بدور محوري في دعم وتطوير 
قطاع صناعة اإلعالم على الصعيد اإلقليمي من خالل 

إطالق مبادرات متفردة مثل منتدى اإلعالم العربي، 
وجائزة الصحافة العربية، وتقرير نظرة على اإلعالم 

العربي.
  يستضيف النادي بشكل دوري نخبة من املتحدثني وكبار 

الشخصيات للتواصل مع ممثلي وسائل اإلعالم احمللية 
واإلقليمية، باإلضافة إلى الصحافيني الزائرين، ويساهم 

نادي دبي للصحافة، كونه عضوا مؤسسا في احتاد 
نوادي الصحافة العاملية، في تأسيس منتدى حيوي لتبادل 
املعلومات واألفكار مع أعضاء نوادي الصحافة حول العالم.

  ينظم نادي دبي للصحافة دوريا ندوات وورÔ عمل 
تبحث في العديد من القضايا املتعلقة بالواقعني السياسي 

واالجتماعي، وقطاعات األعمال والتعليم وتكنولوجيا 
املعلومات واإلعالم والثقافة.

  كما ينظم النادي اللقاءات الصحافية التي توفر فرصا 
للتواصل وتبادل االفكار، كما تفتح مجاالت واسعة للحوار 
بني صناع االخبار ووسائل االعالم، اضافة الى اللقاءات مع 
الكتاب التي تأتي في إطار جهود النادي ليس فقط إلشراك 

الكتاب في نقاشات مفتوحة وجادة مع القراء وممثلي 
وسائل اإلعالم، لكن أيضا لنشر ثقافة القراءة واحترام 

الكتب والكتاب، وتستضيف هذه اللقاءات كتابا من مختلف 
املدارس واالجتاهات مما يساهم بشكل إيجابي وبناء في 

تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.
  متثل املنتديات املتخصصة احد أبرز االنشطة على أجندة 
نادي دبي للصحافة، وتتضمن هذه املنتديات سلسلة من 

جلسات العمل والندوات التفاعلية التي تغطي مختلف 
مجاالت العمل اإلعالمي، وتقدم حتاليل معمقة ودراسات 
قيمة حول املواضيع التي يتناولها املنتدى، ويشارك في 
املنتديات نخبة من أبرز اخلبراء من جميع أنحاء العالم.

  وال تقتصر أهداف نادي دبي للصحافة على تعزيز 
املهارات املهنية للصحافيني في املنطقة، إمنا تتجاوز 

ذلك إلطالق مبادرات وتنظيم انشطة ترفيهية لألعضاء 
وعائالتهم مبا ذلك رحالت السفاري، واملجالس الرمضانية، 

واملهرجانات الثقافية واجلوالت التراثية، ويدرك النادي 
أن مثل هذه االنشطة تتيح الفرصة أمام األعضاء للتمتع 

بأجواء مرحة بعيدا عن ضغوطات العمل اليومي، وفي 
الوقت نفسه تفسح مجاالت واسعة أمامهم لتعزيز 

روابطهم مع النادي وإقامة عالقات اجتماعية فيما بينهم. 
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 اخلطوØ احلمراÁ لبرامج املنوعات في دائرة ضوÁ منتدì اإلعالم العربي
 نخبة من اإلعالميني واألكاÏمييني ناقشوا جترÄ بعض برامج املنوعاÊ على حتدí منظومة القيم األخالقية واالجتماعية والدينية للمجتمعاÊ العربية

 ش����هدت ورش����ة عمل »إعالم 
املنوعات.. اخلط األحمر إلى زوال« 
نقاشات مهمة وفاعلة حول إعالم 
املنوعات والبرامج الترفيهية التي 
تبثها وسائل اإلعالم على امتداد 
العالم العربي، وسلطت الضوء على 
نشأة مثل هذه البرامج وجترؤها 
في بعض األحي����ان على جتاوز 
اخلط����وط احلمراء دون أن تعير 
أي اهتمام أو احترام لثقافة املجتمع 

وعقلية املشاهدين.
العديد من    وأثارت اجللس����ة 
التساؤالت حول محتوى املنوعات 
والتس����لية والترفيه واحلوارات 
التي تقدمها  واللقاءات والبرامج 
وسائل إعالم عربية، ودوافع هذا 
التجرؤ على حتدي منظومة القيم 
األخالقية واالجتماعية والدينية 

للمجتمعات العربية.
  أدار اجللسة اإلعالمي عبداهلل 
بوفتني من قناة »الراي« الكويتية، 
وحت����دث فيها كل م����ن اإلعالمي 
جورج قرداحي م����ن قناة إم بي 
سي، واإلعالمية هبة األباصيري 
من قناة احلياة املصرية، ود.خالد 
اخلاج����ة عميد كلي����ة املعلومات 
واإلعالم في جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا، والكاتبة الصحافية 
 Óلين����ا أبوبكر من صحيفة القد
العربي، ود.رفيعة غباش رئيسة 

جامعة اخلليح العربي سابقا.

  الصفحة األخيرة

  وركزت اجللسة االهتمام الكبير 
واإلقبال املتزايد الذي حتظى به 
الصفحة األخيرة في معظم الصحف 
من قبل اجلمه����ور باملقارنة مع 
صفحات األخبار السياسية على 
سبيل املثال، حيث يرى البعض 
في احملت����وى السياس����ي تقليدا 
روتينيا يحظى مبساحة أوسع مما 
يتطلع إليه اجلمهور حقا، وعادة ما 
تثير أخبار املشاهير وجنوم الفن 

واملجتمع اهتمام جمهور واسع.
  وأشار اإلعالمي جورج قرداحي 
ف����ي حديث����ه إل����ى أن احملطات 
العربية ش����هدت  التلفزيوني����ة 
خالل الس����نوات العشر األخيرة 
نهضة كبيرة على مختلف الصعد 
الكبرى  النهضة  واملجاالت، لكن 
تركزت في برامج املنوعات التي 
أصبحت محط اهتمام ومتابعة من 
ماليني املشاهدين، مشيرا إلى أن 

برامج املنوعات باتت حتتل ٧0٪ 
من إجمالي البرامج التي تبث على 
محطات التلفزة، وباتت تنتش����ر 
كالعدوى في تنافس ش����رÓ بني 
احملطات على ش����راء حقوقها من 
منتجيها، في مشهد يحاكي قاعدة 

كل ممنوع مرغوب.

  شراÁ البرامج

  وأعرب قرداح����ي عن تأييده 
لشراء البرامج الترفيهية اجلاهزة، 
معتب����را ذل����ك حقا م����ن حقوق 
احملطات التلفزيونية، مستشهدا 

ببرنامجه الشهير »من سيربح 
املليون¿« الذي فتح املجال 

الستقطاب مثل هذه 
البرامج. لكنه في 

الوقت نفس����ه 

هاجم وانتقد البرامج التي تتطاول 
على الذوق الع����ام وال متيز بني 
املجتمعات التي تخاطبها (عربية 
أو غربي����ة) إذ ان ما ينطبق على 
الغرب ق����د ال ينطبق بالضرورة 

على املجتمعات العربية.
  ورأى قرداحي أن »مسؤولية 
حماي����ة املجتمع من هذه البرامج 
تق����ع على عاتق 3 جه����ات، ففي 

حني تتحم����ل احملطة 

التلفزيونية مسؤولية كبيرة في 
التي  هذا الصدد لكونه����ا اجلهة 
تبث هذه البرامج، فإن املسؤولية 
الكبرى تقع على كاهل السلطات 
الرسمية التي يجب أن تبادر إلى 
سن القوانني الكفيلة باإلبقاء على 
املواط����ن في مأمن م����ن كل ما قد 
يخدش حياءه ويتجاوز األخالق 
العامة في املجتمع، أما اجلهة الثالثة 
فهو جمهور املشاهدين 
الذي يجب 

أن يرفض وينأى بنفسه عن مثل 
هذه البرامج«.

  األعراÝ المجتمعية

  من جهتها رأت اإلعالمية هبة 
األباصيري أن »اخلطوط احلمراء 
حتدده����ا األع����راف املجتمعي����ة 
الس����ائدة، فما يعتبره مجتمع ما 
محرما قد يكون أمرا عاديا ومقبوال 
في مجتمعات أخرى. ولفتت إلى أن 
التكنولوجيا والوسائل اإللكترونية 
فتحت املجال أمام البعض ليتجاوزا 
اخلط����وط احلمراء التي يجب أن 
تنبع في املق����ام األول من ضمير 
الفرد ومن تربيته وأخالقه، ال أن 

يتم فرضها من جهات أخرى«.

  ÂفاÞ جديدة

  فيما اعتبرت د.رفيعة غباش 
أن الفترة املاضية ش����هدت ظهور 
آفاق جدي����دة للحرية التي ارتفع 
سقفها كثيرا مقارنة مبا كان سائدا 
املاض����ي. وتناولت د.رفيعة  في 
برامج الفتاوى الطبية التي تبثها 
القنوات التلفزيونية وتتسبب في 
بعض األحيان في إيذاء بل ووفاة 
املتصلني، معتب����رة أنه في حال 
كانت ه����ذه البرامج تصنف على 
أنها منوعات، فإنها متثل جتاوزا 
صارخا للخطوط احلمراء، مؤكدة 
أن املنوعات ليست مسألة خطوط 
حمراء وإمنا هي اختيار وانتقاء 

عقالني ملثل هذه البرامج. 
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