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Ooredooخالل حلقة نقاشية عقدت بحضور ممثلي وزارة »الشباب« و»مشاريع الكويت« و

إجماع على أهمية التواجد اإلعالمي للقطاعني العام واخلاص
عاطف رمضان

احللقــة  امــس  عقــدت 
النقاشــية بعنــوان »القطاع 
اخلــاص والعــام والتواجــد 
االعالمــي« وأدارهــا مشــعل 
الوزان وحاضر فيها املتحدث 
الرسمي لوزارة الدولة لشؤون 
الشباب ومدير العالقات العامة 
العرفــج،  واالعــالم ناصــر 
واملدير التنفيذي للمسؤولية 
االجتماعية في شركة مشاريع 
عبيــر  القابضــة  الكويــت 
العمــر، ومدير اول الرعايات 
املجتمعيــة  واملســؤولية 
والتواصــل االجتماعــي فــي 
شركة Ooredoo يوسف الشالل.
الرســمي  واكــد املتحدث 
لوزارة الدولة لشؤون الشباب 
ومدير العالقات العامة واالعالم 
ناصر العرفج ان الوزارة تعمل 
جاهدة لدعم مبادرات الشباب 
الكويتي وتوفير املســاحات 

الكافية لهم.
واضــاف العرفــج انه من 
املهم الشراكات االستراتيجية 
التــي عقدتهــا الــوزارة مــع 
القطاع اخلاص، مشيرا الى ان 
الوزارة حريصة على ان تكون 
متواجدة في جميع الفعاليات 

ذات الصلة بالشباب.
واوضح العرفج ان مشاركة 
الوزارة مع شركتي مشاريع 
 Ooredooالكويــت القابضة و

وغيرهما من الشركات االخرى 
تعــود بالنفــع علــى جميع 
االطراف ســواء مــن الناحية 
االعالمية او جلهة دعم الشباب 

ومبادراتهم.

المسؤولية المجتمعية 
مــن جانبــه أفــاد مديــر 
اول الرعايــات واملســؤولية 
املجتمعيـــــة والتواصــــــل 
 Ooredoo االجتماعي في شركة
يوسف الشالل ان الهدف من 
مشاركة الشركة في مثل هذه 

لشــؤون، وذلــك ملســاعدة 
الشــباب الكويتــي وحتقيق 
طموحاتهم على أرض الواقع.
وأكد الشــالل ان الشــركة 
ال تدخــل فــي أي رعايات او 
برامج من دون اعداد دراسات 
حولها، موضحا ان الشــركة 
تراعي الدخول في الفعاليات 
التي تتناســب مــع العادات 
الكويتية وتعاليم  والتقاليد 

الدين االسالمي.
وعن التواصل االجتماعي، 
قال الشــالل: ان لكل نوع من 

ايضــا علــى املشــاركة فــي 
املسؤولية االجتماعية، مشيرة 
الى ان الشركة تدعم الشباب 
وتتواصل مع وسائل االعالم 

بشكل مستمر.
وأكــدت ان ملتقى االعالم 
العربي متيز مبشاركة العديد 
من الدول للتواصل بني الشباب 

ونقل اخلبرات.
وحــول رؤيتهــا لالعالم 
التقليدي قالت العمر ال غنى 
عن االعالم التقليدي فالصحافة 
الورقية لها قراؤها، وان وسائل 
التواصل االجتماعي احدثت 
كذلــك ثــورة فــي املعلومات 

وانتشارها.
واشــارت العمــر الــى ان 
الشركة تعتمد على التواصل 
االجتماعي لكن بشكل محدود 
في مجال انشــطة املسؤولية 

االجتماعية.
شــباب  وجــود  وعــن 
لهــم خبــرات فــي املجــاالت 
االقتصاديــة، قالــت العمــر: 
برامــج  ترعــى  الشــركة 
شــبابية عديدة منها برنامج 
»البروتيجيز« الذي يضم ١٥٠ 
شابا من املتميزين في العديد 

من املجاالت.
واشــارت الى ان الشركة 
حاولــت العمــل علــى ايجاد 
شباب اقتصاديني، وان الشاب 
ال بد ان تكون لديه ملكة ورغبة 

في اجلانب االقتصادي.

الفعاليات والرعايات بشــكل 
عام إلبراز منتجات الشــركة 
االعالمــي  الدعــم  وتقــدمي 

للشباب.
ان  الشــــالل:  واضـــاف 
ســنوات   ٣ قبــل  الشــركة 
اعدت اســتراتيجية شــاملة 
عــن املســؤولية االجتماعية 
وانــه على غــرار نتائج هذه 
الشركة  االستراتيجية قامت 
باملشــاركة فــي العديــد من 
اتفاقيات  الرعايــات وإبــرام 
الشــراكات مع وزارة الدولة 

انواع وسائل االعالم طريقته 
التواصــل  وان  اخلاصــة، 
االجتماعي من سماته السرعة، 
وله آليتــه اخلاصة في طرح 
املنتجات التي يهتم بها الناس.

وذكر ان خطاب الشركة في 
»فيسيوك« يختلف عن خطابها 
في »تويتر« او »انستغرام«، 
الفتا الى ان االنترنت وسيلة 
ابداعاتــك، وان  جتــد فيهــا 
الكويت شهدت طفرة واضحة 

في التواصل االجتماعي.
وأوضح الشــالل ان هناك 
اقباال واضحا من قبل الشباب 
فــي  للمشــاركة  الكويتــي 
الفعاليات التي تشــارك فيها 
الشــركة، ضاربا مثــاال على 
ذلك بــأن بعض ورش العمل 
التي حتتاج الى ٥٠ شــخصا 
على ســبيل املثال يتم إغالق 
بــاب املشــاركات خــالل يوم 
او يومــني فقط، مــا يؤكد ان 
وزارة الشباب تعمل بالشكل 
الصحيــح لســد احتياجــات 
الشباب وما يحتاجون إليه.

التواصل االجتماعي 
وفي اإلطــار ذاتــه، قالت 
املديرة التنفيذية للمسؤولية 
االجتماعية في شركة »مشاريع 
القابضــة« عبيــر  الكويــت 
العمــر ان الشــركة حريصة 
على املشــاركة فــي مثل هذه 
بــاب حرصها  الفعاليات من 

ناصر العرفج ويوسف الشالل وعبير العمر ومشعل الوزان خالل احللقة النقاشية 

الجلسة الرابعة بعنوان »الحرية والمسؤولية في اإلعالم«

الحلقة الخامسة ناقشت اإلعالم القيمي الهادف واالجتماعي المفيد

حرية التعبير مطلب مهم مع عدم اإلساءة لآلخرين

الكندري: اإلعالمي الناجح من يقدم مادة مفيدة للناس

عاطف رمضان

عقدت اجللسة الرابعة من 
امللتقى االعالمي العربي التي 
عقدت اول مــن امس بعنوان 
»احلريــة واملســؤولية فــي 
االعالم« وحاضر فيها االعالمي 
عبدالوهاب العيسى والكاتب 
مظفر راشد والصحافي داهم 
القحطانــي، وادارهــا ضاري 

البليهيس.
وقــال مظفــر الراشــد: ان 
احلرية واملســؤولية من اهم 
املواضيع في االعالم، مشيرا الى 
ان احلرية تتمثل في توفير بيئة 
تشريعية وان املسؤولية هي 
اعداد اعالميني مهنيني يعرفوا 

ما لهم وما عليهم.
واضاف ان مــا وصل اليه 
االعــالم اخلليجي من تدن في 

عاطف رمضان

جمعت احللقة النقاشــية 
اخلامســة التــي أدارها محمد 
العميــري كال مــن القــارئ 
الشــيخ فهــد الكنــدري مقدم 
برامج فســيروا والناشط في 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
عبداهلل امليموني وفريق بس 
ثواني يوسف السالم ويوسف 
العمــران. وقــال القــارئ فهد 
الكنــدري إن اإلعــالم القيمي 
ليس معناه الديني، مشيرا الى 
ان االعالم الديني هو إسالمي 
يتعلق بالفقه والسيرة النبوية 

وغيرهما من املواد الشرعية.
وأضاف الكندري ان اإلعالم 

مستواه يدعونا إلعادة التفكير 
في احلرية.

وقــال انه من العــام ٢٠١٣ 
الى العام ٢٠١٦ جنح الصحافة 
بلغــت اعدادهــا ١4٠٠ قضية، 
مقارنــه بظهور قانون االعالم 
االلكتروني عام ٢٠١٧، حيث بلغ 
عدد القضايا ١٥٠٠ قضية وان 

9٠% منها سب وقذف.
اما الصحافي داهم القحطاني 
فقد اكد ان الشخص قد يسجن 
في حال تطرق بكلمات من دون 
قصد، وقال ان احلرية مهمة في 
الكويت لكنها ال توصلنا لدرجة 

االساءة لآلخرين.
احلريــة  ان  واضــاف 
مولودة مــع االنســان كونها 
ترتبط باملسؤولية التي حتدد 
بالتشريع وان التشريع ال يعني 
التقيد بل التنظيم. واشار الى 

القيمي هو اجتماعي وان الكلمة 
الطيبة مهمة سواء في مواقع 
التواصــل االجتماعي او حتى 
اإلعالم التقليدي وان اإلعالمي 
مســؤول عن كل كلمة يقولها 
وان الناس تذكرها بعد ممات 
الشــخص. وأضــاف انــه من 
الضروري ان نحد من اإلعالم 
الفاســد وان نقدم البرامج او 
املواضيع التي يســتفيد منها 
النــاس. ونوه الــى ان ظهور 
الشــباب بكثــرة فــي اإلعالم 
أمر إيجابي خاصــة إذا قدموا 
مواضيع قيمة ورسالة. ونصح 
بأن يكون اإلعالم توعويا وان 
اإلعالم القيم يحتاج الى فكرة 
ودعــم وليس مجــرد الظهور 

ان صيانة احلريات عبر تقدمي 
النماذج االيجابية.

وقــال ان الضميــر هو من 
يقيس الصحيح مــن اخلطأ، 
وان اللغة العربية تعطي معاني.
مــن جانبه، قــال االعالمي 
عبدالوهاب العيسى: ان ازماتنا 
اخلليجيــة ومشــكالتنا بدأت 
تدخــل على برامــج التواصل 

االجتماعي.
واشــار الى ان ما يســمى 
باالعالم احملايد غير صحيح وان 
كل القنوات لها توجهاتها وانه 
يفترض ان يتم منح التراخيص 
للجميع. واقترح العيسى إنشاء 
مؤسسة كويتية اعالمية عربية 
مملوكة للكويت حتكمها سياسة 
الكويت، وذلك لعودة الريادة 
الكويتية لالعالم كما كانت في 

السابق.

والشهرة. أما الناشط في مواقع 
التواصــل االجتماعي عبداهلل 
امليمونــي فقد أكد ان الظروف 
التي يعيشها الشــباب حاليا 
أفضل من السابق، مشيرا الى 
انه يفترض ان العوامل السلبية 

ال تطغى على اإلعالم.
أما فريق بس ثواني )يوسف 
السالم ويوسف العمران( فقد 
أكــدا أنهما خطــرت في بالهما 
فكرة بس ثواني في آخر العام 
الدراســي وانهمــا انطلقا عبر 
االنســتغرام ولم يالقيا دعما 
فــي البدايــة وان عملهما قائم 
على إيجاد فكرة وتصوير ومادة 
مفيدة ورسالة توعوية جلميع 

الفئات.

عبدالوهاب العيسى وداهم القحطاني ومظفر الراشد وضاري البليهيس

يوسف السالم ويوسف العمران وعبداهلل امليموني والقارئ فهد الكندري ومحمد العميري

أكد أن الدخول في أعلى المستويات يتحقق باالحتراف

بحث ثورة اليوتيوب وتأثير مواقع التواصل على الصحافة

الكواري: اإلعالم الرياضي البد أن يحوي
صناع محتوى يسعون لألهداف النبيلة

عاطف رمضان

عقــدت احللقة النقاشــية 
»ثــورة  بعنــوان  الثانيــة 
اليوتيوب«، وذلك في امللتقى 
اإلعالمــي الشــبابي ضمــن 
الكويــت عاصمــة  فعاليــات 
الشــباب العربــي للعام ٢٠١٧ 
التي انطلقت برعاية صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وقد أدار احللقة مذيع محطة 
مارينــا »اف ام« علــي جنــم، 
وحاضر فيها كاتب مسلســل 
مسامير فيصل العامر ومدير 
تسويق تلفاز ١١ أحمد العروي.
وأكد مذيــع محطة مارينا 
»اف ام« علي جنم ان كثيرا من 
الشباب يقدمون أفكارا مميزة 
وناجحــة ولم يحالفهم احلظ 

في انتشار أعمالهم.
وذكــر ان هنــاك كثيــرا 
من املبدعــني فــي اليوتيوب 
ولديهم مساحة تختلف متاما 
عمــا منارســها نحــن ســواء 
فــي االذاعــة او التلفزيون او 
اإلعالم التقليدي ولديهم حس 
رقابي عال جــدا في تقدمي ما 
يســتطيعون تقدميــه ليتــم 
التأثير على الشريحة املتابعة 
لهم بطريقة إيجابية وإرسال 

رسائل إيجابية.
وأضــاف جنــم ان احللقة 
النقاشــية تطرقت الى ثورة 
اليوتيوب ومدى تأثيرها على 
الناس والصعوبة التي تواجه 

صناعة هذا احملتوى.
وعن تأثير مواقع التواصل 
االجتماعــي علــى الصحافــة 
التقليديــة قال جنــم ان لكل 
صحافة قراءها وال يوجد شيء 
يعلــن اندثاره، وكما ان هناك 
إقبــاال على مواقــع التواصل 
االجتماعــي فإن هنــاك ايضا 

عاطف رمضان

في احللقة النقاشية الثالثة 
كانت عبارة عن حوار مفتوح 
مع املذيــع واملعلق الرياضي 
 beIN Sport القطــري في قناة
محمــد الكــواري حيــث ادار 

احللقة النقاشية نادر كرم.
واملعلــق  املذيــع  وقــال 
الكــواري  الرياضــي محمــد 
ان االعــالم الرياضــي البد ان 
يحوي صناع محتوى يسعون 
النبيلة واالستثمار  لالهداف 

في االنسان.
واضاف الكواري ان االعالم 
الرياضي يفتــرض ان يكون 
ناقال للخبر بشكل مهني وان 
يبتعد عن النقد غير البناء، وان 
كثيرا من املسؤولني الرياضيني 
مت تعيينهم في مناصبهم من 
خالل العالقات العامة او الطرق 

االخرى.
واوضح ان بعض وسائل 

أناسا يرغبون في ملمس الورق 
من خالل قراءتهم للصحف.

وأضاف ان الناجح يستطيع 
االســتمرار ســواء في مواقع 
التواصل او اإلعالم التقليدي.

صناعة احملتوى
وقال مدير التســويق في 
تلفــاز ١١ أحمــد العــروي: ان 
اختيار او صناعة احملتوى وراء 
جذب العديد من املشاهدات في 
اليوتيــوب. وأضاف العروي 
انــه من الضروري اإلملام بكل 
ما هو جديد. وقال: ان صناعة 
احملتوي ال يتم ربطها مبنصة 
واحدة يوتيوب بقد ما تكون 
مربوطة بكل شيء ممكن تعبر 

به عن احملتوى.
ولفت الى ضرورة تطوير 
املهــارات ســواء الكتابيــة او 
التصويريــة. وبني انه جلذب 
العديد من املشاهدين البد ان 
يكون هناك صــدق فيما يتم 

طرحه.
وعن كيفية وضع اســس 
للشــركات الراعيــة ووضــع 
خطوط حمراء في املسلســل 
قال كاتب مسلســل مســامير 
فيصل العامر ان كل حلقة قد 
يكون لها اكثر من معلن لديه 

االعالم كذلك ال تقوم بدورها 
علــى امت وجــه وينظــر لهــا 
على انهــا مكملة لعمل هؤالء 

املسؤولني.
واشار الى ان املسؤول عليه 

ان يتقبل النقد البناء.
ولفت الى ان هناك صحفا 
ورقيــة عاملية مت تســكيرها 
التواصــل  بســبب منصــات 

شروط خاصة بالسلعة.
وحتدث العامر عن العمل 
الفني مقارنة العمل السياسي، 
مشــيرا الــى ان هنــاك أعماال 
تتحول مــن كونها عمال فنيا 
الــى عمل ينفذ ما متليه عليه 

السياسة.
وأشار الى ان هناك إعالنات 
في مواقع التواصل االجتماع 
خاصــة في اليوتيوب نتيجة 
عــدد املشــاهدات، مــا يجعل 
صاحــب املوقع يحقق أرباحا 
ويكــون هــذا املوقــع مبنزلة 
وظيفة له. وأضاف ان الشخص 
الناجح هو الذي يقدم محتوى 
جيدا وان تكــون هناك رقابة 
ذاتية، مشيرا الى ان هذه األمور 

اهم من الشهرة.
وأشار الى ان الشهرة رمبا 
ال تأتــي وهي ليســت معيارا 
للنجاح وقد تكون أحد أساليب 
النجاح، مبينا ان جودة العمل 

مطلب مهم.
وقال ان ثــورة اليوتيوب 
عبــارة عن منصــات لعرض 
األعمال الفنية، مشيرا الى ان 
مواقع التواصــل ليس لديها 
احترافية مثــل التلفزيون او 

الصحف.

االجتماعي وظهــور الهواتف 
الذكية، وان املشاهد صار لديه 
وعي مقارنة بالسابق حيث انه 
في حــال املذيع اخطا في ذكر 
اســم العب على سبيل املثال. 
واوضــح ان وجود منشــآت 
رياضية امر مهم لكنها ال تغني 
او ليست اهم من الالعب نفسه، 
مســتدال علــى ذلــك بالعراق 
وسورية وفوزهما وتقدمهما 
على الرغم من وجود الجئني 

وظروف سياسية سيئة. 
وعــن خصخصة القنوات 
الرياضيــة يرى الكواري انها 

صعبة جدا حاليا.
وطالــب اجلهــات املعنية 
برفع يدها عن االداريني حتى 
تدار بفكر اقتصادي، وقال ان 
الدخول في اعلى املستويات ال 
يتحقق اال من خالل االحتراف.
وذكر ان االعالم الرياضي 
البد ان يعمل فيه مواطن صالح 

يكون قدوة اعلى لغيره.
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