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اجلبري: االستثمار في الصناعة اإلعالمية يخلق أجياالً تتحمّل مسؤولياتها الوطنية

أسامة أبو السعود 

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري ضرورة االستثمار 
في مجال صناعة اإلعالم، نظرا إلى أهميته 
في بناء الفكر اإلنساني وخلق أجيال قادرة 

على حتمل مسؤولياتها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اجلبري خالل 
حفل افتتاح أعمال الدورة الـ ١6 من امللتقى 
اإلعالمي العربي، الذي أقيم مساء أول من 
أمس في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي، 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وحضور عدد من وزراء اإلعالم 
العرب ووفود إعالميــة وفنية ورياضية 

عربية رفيعة املستوى.
وقــال اجلبري إن حرص الكويت على 
اســتمرار دورات امللتقى اإلعالمي العربي 
يعكس الرؤية االستشرافية للقيادة ملفهوم 
اإلعالم وأهميته في مواجهة التحديات التي 
تواجه دولنا وشبابنا. وأوضح أن الدورة 
األولــى للملتقى التي انطلقــت عام ٢٠٠٣ 
على أرض الكويت كانت مبباركة ورعاية 
ســامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حينما كان سموه نائبا أول 
لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، ما 
يؤكد االهتمام الذي توليه القيادة الكويتية 

ملنظومة اإلعالم بكل أشكالها. وشدد على 
أهمية االســتثمار في صناعة اإلعالم مبا 
يســهم في خلق أجيال قادرة على حتمل 
مسؤولياتها الوطنية بفكر مستنير ورؤية 
خالقة من أجل غد ينعم فيه عاملنا العربي 
باالستقرار والتنمية بعيدا عن أفكار الغلو 

والتطرف والكراهية واإلرهاب.
وأكد اجلبري ضرورة قيام املؤسسات 
اإلعالمية الرســمية واخلاصة بدورها في 
تطوير صناعة اإلعالم عبــر إعداد كوادر 
متتلك املقومــات واملهارات الالزمة للعمل 
اإلعالمــي جتعلها قادرة علــى مواجهة ما 
يحملــه الغد من حتديــات في ظل حروب 
اجليلني الرابع واخلامس التي ميثل اإلعالم 

قاعدتها األساسية.
ولفت إلى أن هذه احلروب تستهدف في 
املقام األول شباب األمة، مشيرا في الوقت 
نفسه إلى استراتيجيات عمل احلكومة منذ 
٢٠١٣ كأساس للتنمية الشاملة واملستدامة 
وهو ما تقوم وزارة اإلعالم بتنفيذه للقطاع 
اإلعالمي الرسمي، بالتعاون والتنسيق مع 
اإلعالم اخلاص وفق أحدث النظريات املعمول 

بها عامليا في مجالي التدريب والتأهيل.
وثمن اختيار سلطنة عمان كضيف شرف 
الدورة احلالية للملتقى، مشيدا مبا للسلطنة 
من أثر كبير في دعم الثقافة والفكر واإلعالم 

مبختلف األنشطة والفعاليات، وما يشهده 
اإلعالم هناك من تطور وتقدم وجناح يواكب 
إرثها الثقافي واحلضاري الضارب في أعماق 
التاريخ اخلليجي والعربي. وأشاد باملبادرة 
التــي قدمها امللتقــى في دورتــه احلالية 
واملتمثلــة في دعوة ١5٠ شــابا وفتاة من 
أنحاء الوطن العربي للمشاركة في فعالياته 
وأنشطته مبا ميكنهم من صقل مواهبهم 
ومواجهة خطر وحتديات تطور وســائل 
اإلعــالم واالتصال علــى األمن االجتماعي 

والقومي للدول العربية.
من جانبه، قال األمني العام املساعد لقطاع 
االتصال واإلعالم في جامعة الدول العربية 
بدر الدين العاللي، في كلمة ألقاها نيابة عن 
األمــني العام للجامعة أحمد أبوالغيط، إن 
اإلعالميــني يقومون بعمل دؤوب في هذه 

املرحلة الصعبة من تاريخ األمة.
وأوضح العاللي أن املنطقة تعيش حالة 
من األزمات والصراعات التي تعصف بأمنها 
واستقرارها حتول دون منوها وازدهارها 
األمر الذي يتطلب تسخير كل اجلهود وعلى 

رأسها اإلعالمية ملواجهتها.
بدوره، قال األمني العام للملتقى ماضي 
اخلميس فــي كلمة مماثلة إن اإلعالم بات 
صناعة كبيرة وثقيلة ومتطورة، لذا كان 
لزامــا أن يجمع هــذا امللتقى املســؤولني 

والعاملني والطلبة في هذا املجال ليخرج 
بنتيجة حقيقية وملموسة تسهم في تعزيز 

مسيرة اإلعالم العربي وتخدم قضاياه.
ورأى اخلميس أن اإلعالم يعيش اليوم 
تراجعا وارتباكا، معربا عن أمله في أن يقوم 
امللتقى مبناقشة ومعاجلة هموم الساحة 
اإلعالمية، الفتا إلى أن حق املجتمع في تلقي 
أطروحات إعالمية حتميه وتبنيه وتقيه.

وأعرب عن شكره للرعاية الكرمية التي 
يوليها سمو رئيس مجلس الوزراء لفعاليات 
امللتقى الذي يعد حلما أشرق قبل ١6 عاما 

لتبزغ منه اليوم مئات األحالم.
وألقى وزير اإلعالم العماني د.عبداملنعم 
احلسني كلمة بالده )ضيف الشرف(، أعرب 
فيها عن جزيل الشكر للكويت على احتضان 
هذا التظاهــرة اإلعالمية التي تســتهدف 

مشاركة التجارب واخلبرات.
وقــال احلســني إن التقنيــة احلديثة 
التي يواجهها العالم تشكل حتديا لإلعالم 
التقليدي، لكن يجب أال تشكل خوفا كونها 
ســهلت وقاربت بني املجتمعــات وأتاحت 

لإلعالميني فرصا كبيرة.
وأعلن عن إطالق مبادرة لتكرمي ثالث 
جتارب شــبابية حتتفي باإلنسان والقيم 
اإلنسانية كمشاريع ومبادرات، داعيا الشباب 

العربي لالشتراك فيها.

أشاد خالل حفل افتتاح امللتقى اإلعالمي العربي في دورته الـ 16 برعاية رئيس الوزراء باختيار سلطنة عمان كضيف شرف ودعوة 150 شاباً عربياً للمشاركة في فعالياته
)قاسم باشا( تكرمي وزارة اإلعالم تتسلمه وكيلة الوزارة منيرة الهويدي  محمد اجلبري وماضي اخلميس خالل تكرمي ماما أنيسة

امللتقى اإلعالمي يستعرض عدداً من التجارب الواقعية للمشاهير مع اإلعالم

أسامة أبوالسعود

واصــل امللتقــى اإلعالمي 
العربي أمس جلسات دورته 
الـ١6 لليوم الثاني على التوالي، 
وســط حضور إعالمي وفني 
وثقافــي ورياضي كبير، وقد 
ركزت مجموعة من اجللسات 
على عدد من التجارب الواقعية 
لبعض املشاهير من مختلف 
املجــاالت مع اإلعــالم، ومدى 
تأثيــر اإلعالم علــى تفاعلهم 
مــع اجلمهــور، حيــث كانت 
إحدى اجللسات عن ضرورة 
استيعاب احلكومات العربية 
التغيير الهائل في التكنولوجيا 
والتقنيات وان قوة الشــباب 

ال تقهر.
بــدأ اليوم الثاني واألخير 
من فعاليات امللتقى بجلســة 
حواريــة لألكادميي والداعية 
واإلعالمــي د.محمد العوضي 
بعنوان »جتربتي مع اإلعالم« 
الكويتي  وأدارهــا اإلعالمــي 

محمد السداني.
العوضي:  وقال د.محمــد 
»ليــس مــن الســهل أن يأتي 
إنسان ويتحدث أمام جماهير 
شابة تخصصها فيما هو مهتم 
به ومحترف.. وما طلبه مني 
اإلعالمــي ماضــي اخلميس، 
هو شيء خفف عني اخلوف 
في املهنية لكي أنقل جتربتي 

السياســي بالعــراق، وزياد 
كريشان اإلعالمي التونسي.

وأشــار املشاركون إلى أن 
اإلعالم املستقبلي او مستقبل 
اإلعالم سيكون قائما على عدة 
امور منها أنه ســيكون هناك 
تطــور أكثــر فــي التقنيات، 
وســيصاحب ذلــك حريــات 
أوســع، واســتقاللية أكبــر، 
وســيكون مســتقبل اإلعالم 
والتطور في الصناعة اإلعالمية 
ليس فــي التقنية فقط ولكن 

أيضا في املضمون.
ولفتــوا إلــى أن هناك ما 
يقــارب 6 مليــارات أو اكثــر 
مســتخدم للهواتــف الذكيــة 
وهذا يضع اإلعالم على احملك.. 
ومع ذلك تبقى رسالة وأهداف 
اإلعالم مستمرة، ولكن أدوات 
اإلعالم تتغير واألهداف ثابتة 

حتى في قضية التحول.
للصحــف  وبالنســبة 
الورقية، لفتوا إلى أنه خالل 
الثالثــة عقــود القادمة ميكن 
أن نــرى عزوفا كامــال عنها، 
بينما سيكون اإلعالم املؤسسي 
بعيدا عن التدخل عن العنوان 
الصحافي واملواطن العادي.. 
فالكل قد حتول إلى صحافي.

املشاكل النفسية
وخــالل جلســة حملــت 
عنــوان »مهــارة التعامل مع 
اإلساءة في وسائل التواصل 
االجتماعــي رؤية نفســية«، 
قال استشاري الطب النفسي 
واألمــني العام الحتاد األطباء 
النفسيني العرب البروفيسور 
طارق احلبيــب إن كثيرا من 
التواصــل االجتماعــي  رواد 

محمد العوضي: كالمي عن الوافدين وحاجاتهم وعن السجناء والبؤساء واملظلومني يجعلني أرضي ضميري

الزميل أحمد الفضلي ود.عبداحلميد األنصاري ود.محمد العرميي ود.إحسان الشمري وزياد كريشان

)محمد هاشم( املتحدثون في إحدى جلسات امللتقى االعالمي 

ماضي اخلميس يقدم إهداء أحد الشباب إلى الفنان حسني اجلسمي

محمد اجلبري وماضي اخلميس يكرمان الفنانة القديرة سعاد العبداهلل

العوضي:  اإلعالميــة. وقــال 
»جتربتــي اإلعالمية علمتني 
تقديــر النــاس وكالمــي عن 
الوافدين وحاجاتهم وكالمي 
والبؤســاء  الســجناء  عــن 
واملظلومــني يجعلني أرضي 

ضميري«.

اإلعالم واملستقبل
جلســة  هنــاك  وكانــت 
بعنــوان »مســتقبل اإلعــالم 
وإعــالم املســتقبل« والتــي 
أدارها اإلعالمي أحمد الفضلي، 
مبشاركة كل من د.عبداحلميد 
األنصاري كاتــب ومفكر من 
العرميــي  د.محمــد  قطــر، 
مدير وكالــة األنباء العمانية 
ورئيــس جمعية الصحافيني 
العمانية، د.إحسان الشمري 
إعالمي ورئيس مركز التفكير 

املكرمون في امللتقى اإلعالمي العربي 

اجلسمي: أعتزم تقدمي حفل ضخم في بيت حلم

االفتتاح،  على هامش حفــل 
مت تكــرمي كوكبة مــن العاملني 
في احلقل اإلعالمي والصحافي 
والفني والرياضي العربي، تقديرا 
جلهودهم وإبداعهم ومتيزهم في 
مجاالت عملهم مبا يحقق التميز 
وخدمة أهداف التنمية واالستقرار، 

وهم: 
 ٭ ضيف الشرف: سلطنة عمان 
ويتســلم اجلائــزة د.عبداملنعم 

احلسني وزير اإلعالم 
٭ اإلعالمية اللبنانية: زينة يازجي

٭ الالعب السعودي سامي اجلابر 
٭ رئيــس جمعية الصحافيني - 

عمان: د.محمد العرميي 
٭ اإلعالمي اللبناني: زاهي وهبة 
٭ الفنان املصري سامح الصريطي
٭ جائزة اإلبداع لنشرة األخبار 

mbc مساعد الثبيتي
٭ د.حسني أمني رئيس مركز أدهم 

اإلعالمي في اجلامعة األمريكية - مصر 
٭ الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

 ٭ اإلعالمية القديرة ماما أنيسة
 كما مت تكرمي بعض املؤسسات 

الداعمة للملتقى، وهي: 
٭ وزارة اإلعالم الكويتية وتتسلمها 

وكيلة الوزارة منيرة الهويدي
٭ الهيئة العامة للشباب 

٭ الديوان األميري تتسلمها سحر 
العقاب مديرة املراكز الثقافية 

٭ فايز العنزي مدير العالقات العامة 
واإلعالم - اخلطوط اجلوية الكويتية 
٭ شركة »زين« ويسلمها مدير 
العامــة واإلعالم وليد  العالقات 

اخلشتي
٭ مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
٭ شركة كوندور ويتسلمها املدير 

العام محمد الدعاس
٭ تكرمي وزيــر اإلعالم محمد 

اجلبري.

درع تكرميية إلى مركز الشيخ جابر األحمد الثقافيمحمد الدعاس يتسلم تكرمي شركة كوندور 

الداعية د.محمد العوضي متحدثا خالل جلسة »جتربتي مع اإلعالم« 

ملشاهدة الڤيديوسحر العقاب تتسلم درع الديوان األميريوليد اخلشتي يتسلم تكرمي شركة »زين«

احلسني: مبادرة لتكرمي 3 جتارب شبابية حتتفي باإلنسان والقيم اإلنسانية كمشاريع ومبادراتاخلميس: اإلعالم يعيش تراجعًا وارتباكًا ومن حق املجتمع تلقي أطروحات إعالمية حتميه وتبنيه وتقيه

يعتدون على بعض، الفتا إلى 
أن هناك طرقــا طبية وطرقا 
علمية يجب تطبيقها لتالفى 
املشاكل النفسية. وأشار إلى 
أن الصناعة النفســية للرائد 
اإلعالمي لها عوامل استثارة 
االنفعاالت واملرونة النفسية، 
لذلك بعضهــم يحتاج خمس 
دقائــق لكــي يعــود ملزاجــه 
الطبيعــي، ألن بعــد الدقيقة 
السادسة يعي ويدرك مشاكله 
وعيوبه املنظار اإليجابي، كلما 
أصر الناس على رميك بحجارة 
الشياطني امللتهبة أصر على 
اإلجابــة فــإن مركــب النفس 
الســوية يحتاج إلــى منظار 
إيجابي، الن احملترم ال يخرج 
منه إال االحترام الوعي الذاتي.. 
أن اعي ذاتي انا فلذلك ال أتأثر 
نفسيا، وحينما يقال لي كلمة، 
ممكن ال انام في ليلة من تقدير 
أحد، االنتباه.. انت تختار ما 
تسمع وتختار ما ترى، ال سيد 
النفعاالتـي إال أنـا ألن افكــاري 
ال تتحكـــــم إال بانفعاالتـــي.. 
ال ارضى بأفكارك أن تتحكم بي.

وأشار الى أن مراحل ضبط 
االنفعال متــر بخمس مراحل 
اإلدراك.. بعــد ان ادرك آتــي 
للتقدير، فاإلنســان الســوي 
يفكــر، ألنه بذلــك يتحكم في 
انفعاالته.. اإلصرار على املهارة 

وليس الضعف.

ملشاهدة الڤيديو

ياسر العيلة

اجللسة السادسة، التي أدارها األمني العام 
للملتقى اإلعالم العربي ماضي اخلميس كان 
اإلماراتي حسني اجلسمي،  النجم  ضيفها 

للحديث عن اإلعالم والقيم اإلنسانية. 
وقال اجلسمي: أنا واإلعالم عالقة خاصة، 
السيما أنني من أســرة فنية سواء كانت 
صحافية أو موسيقية، مضيفا ان اإلعالم 
العربي ثــري بأخالقه، ويتميز بالبعد عن 
السلبيات، مؤكدا ان اإلعالم والفن وجهان 

لعملة واحدة. 
وذكر أن الفنان جزء من املجتمع وقادر 
على تقدمي للمجتمع عطاء كبير، ولكن البعض 
يأخذ على الفنانني انهم يقومون باألعمال 
اإلنسانية من أجل كسب تعاطف اجلمهور 
في مختلف البلدان العربية، مشددا على ان 
األعمال اإلنسانية شيء مهم للفنان، وهي 
اجلسر احلقيقي بني الفنان واجلمهور، ولكن 

حينما يكون صادقا.  
وتابع اجلسمي: عالقتنا في اإلمارات بني 
احلكومة وأصحاب القرار عالقة البيت الواحد، 
وأنا دائما ابحث عن أن أشرف ناسي وأهلي 
وشيوخي، وقد زرت الڤاتيكان بداعي فكرة 
التسامح التي أطلقتها دولة اإلمارات في عام 
التسامح بني األديان، وهو هدف لكل إماراتي 
وعربي وخليجي، وأنا فخور بهذه الزيارة.

وأعلن انه يعتــزم تقدمي حفل ضخم، 
في الصيــف اجلاري، في بيت حلم بدولة 
فلسطني، ملشــاركة اإلخوة الفلسطينيني، 
أحزانهم ومحاولة بســيطة لرسم البهجة 

على وجوههم.  
وتابع: الفنان جزء من املجتمع سواء في 
مجالي أو في أي مجال آخر، ويجب ان يقدم 
للمجتمع حتت بند احلب والعطاء، فاألعمال 
اإلنسانية قد تؤخذ مأخذ التعاطف، ولكنني 
أرى ان األعمال اإلنسانية لإلنسان وليس 

للفنان فقط.
وعلى هامش اجللسة، أعرب اجلسمي 
عن سعادته مبشاركته في امللتقى اإلعالمي 
العربي واصفا الندوة بأنها كانت ذات حضور 
إعالمــي وراق وان احلوار معهم كان وديا 
وصحيا، وهناك جهد كبير مبذول، واإلعالم 
الكويتي بشكل عام له كل احملبة والتقدير.

وعن قلة أعماله الغنائية املصورة، قال: 
أنا افضل الغناء على التصوير، وأنا اعتقد 
أن كل إنسان يستمع ألعمالي يفضل ان 
يضع لها ڤيديو كليب خاص بها مبشاهد 
وصور خاصة به، وأنا أرى ان اكبر توثيق 
ألعمالي هي مشاعر الناس. وكشف اجلسمي 
ان لديه مشــاركة في عمل فني في شهر 
رمضان املقبل رافضا اإلفصاح عن تفاصيله، 
لكنه اكد أن هذه املشاركة ستنال إعجاب 

اجلمهور.
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