
وخصوصا بعد ثورة 25 يناير 
ع��ام 2011 ، والتحق باملجال 
أشخاص غير متخصصني وغير 
ملمني ب��االع��ام ، الف��ت��ة إل��ى أن 
االعامي البد أن يكون لديه حث 
اع��ام��ي ك��اف ، مشيرة إل��ى أن 
االعام ال بد أن يكون صمام أمان 
للدولة واملجتمع ، وأال يكون 
معول هدم أو معزز للفنت ، داعية 
إل��ى ض��رورة انتقاء االعاميني 
وتأهيلهم ، ع��اوة على تطبيق 
ال��ض��واب��ط وال��ق��وان��ني املنظمة 

للعمل االعامي.
وأوض���ح���ت أن ال��ت��ل��ف��زي��ون 
املصري ماسبيرو في حالة يرثى 
لها ويفطر قلبي بسبب ضعف 
االمكانيات وخروجه من املنافسة 
مع القنوات اخلاصة التي لديها 
كافة االمكانيات للتطوير وتقدمي 

كل ما هو جديد
واس���ت���ع���رض���ت ج��اس��م��ني 
جتربتها االع��ام��ي��ة موضحة 
أنها ب��دأت كمساعدة مخرج ثم 
ب��دأت كمذيعة ومقدمة للبرامج 

،موضحة أنها بنت ماسبيرو حيث 
قدمت ع��ددا م��ن البرامج ث��م بعد 
ذلك التحقت بعدة قنوات فضائية  
، مشيرة إل��ى اهتمامها بحضور 
االن��ش��ط��ة والفعاليات الدولية 
لرفع اسم مصر عاليا في احملافل 

الدولية 
م��ن جهتها أك���دت االع��ام��ي��ة 
العمانية بثينة البلوشي أن املرأة 
العمانية استطاعت أن حتجز 
لنفسها مكانا متميزا في االعام 
العماني واخلليجي والعربي 
، م��ض��ي��ف��ة أن ه��ن��اك ع����ددا من 
االع��ام��ي��ات ال��ع��م��ان��ي��ات حملن 
الراية ما جعلهن فاعات في املشهد 

االعامي بعمان.
وأش��ارت إلى أن هناك هاجسا 
في االعامي وهو اختزال االعامية 
في الشكل اجلميل بصرف النظر 
عن  املهنية ، وبصرف النظر عن 

الفكر والثقافة. 
وأضافت البلوشي: أرفض فكرة 
املرأة الصورة أو ان تكون منتجا 
في املجال االعامي ، موضحة أن 
بداياتها كانت في البرامج املنوعة ، 
ثم استهواها بعد ذلك تقدمي برامج 
االخ��ب��ار وال��ب��رام��ج السياسية ، 
مشيرة إل��ى أن الشهرة ال متثل 
هاجسا موضحة أن��ه��ا حتصيل 

حاصل.
ودعت إلى ضرورة التكامل بني 
االعام التقليدي وبني السوشيال 
ميديا ، الفتة إلى االعام التقليدي 
أصبح يتكئ على السوشيال ميديا 
وب��دأ يضعف لذلك يجب االع��ام 
التقليدي أن يطور من نفسه أمام 
االعام اجلديد حتى ال يخرج االول 

من املنافسة. 
اجللسة الثانية: وقال مستشار 
وزي��ر االع��ام السعودي لشؤون 
التكنولوجيا هاني الغفيلي : إن 
التطبيقات الذكية تعطي مميزات 

ومعلومات إضافية ملستخدميها قد 
ال توجد في مجاالت أخرى ، مؤكدا 
أن تلك التطبيقات تشكل جزءا مهما 
في توفير املعلومة وكذلك معرفة 

سلوك احلياة للمستخدمني.
وحذر الغفيلي خال فعاليات 
اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امللتقى 
االع��ام��ي  العربي  والتي جاءت 
حتت عنوان ) ثورة التطبيقات ( ، 
حذر من عدم معرفة خصائص هذه 
التطبيقات مع الوضع في االعتبار 
أن احلياة أصبحت حتت هيمنة 
التطبيقات الذكية والسوشيال 

ميديا.
وأش������ار إل����ى أن اس��ت��خ��دام 
التطبيقات مي��ث��ل م��غ��ام��رة في 
اخلصوصية الشخصية للفرد ، 
محذرا االباء واالمهات من االفراط 
في السماح لاطفال في استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي أو 
التطبيقات االخ��رى ، مشددا على 
ض���رورة أن يكون هناك توعية 
لهذا االمر خصوصا إذا ما عرفنا أن 
هناك كثيرا من االلعاب حتمل في 

تفاصيلها مناظر بشعة.
ودع��ا إلى ض��رورة سن قوانني 
حتدد وتقنن عملية استخدام بعض 
االجهزة والتطبيقات الذكية ليكون 
هناك كنترول يتحكم بها أو على 
االقل يقنن قدرتها على الدخول إلى 

املعلومات الشخصية.
ولفت إلى أن التقنية أصبحت 
ال��اع��ب ال��رئ��ي��س��ي ف��ي االع���ام 
وأصبح التقنيون هم من يقودون 
االع����ام وأص��ب��ح االع����ام حتت 

هيمنة الشركات التقنية.
وأك��د أن ال��دول العربية متلك 
الكوادر التقنية املختصة في مجال 
التطبيقات أو استخدام  التواصل 
وأن  االح��ص��اءات تشير إل��ى أن 
استخدام الجهزة الذكية في الشرق 
االوسط كبير جدا في هذا اجلانب 

معتبرا أن ذلك يشكل أرضا خصبة 
لتنمية هذا الاستثمار في الدول 
العربية واالس��ت��ف��ادة منها وفق 

الضوابط التي حتددها.
وبدوره شدد الرئيس التنفيذي 
إلح������دى ش����رك����ات ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة أح��م��د الشركسي 
على ض���رورة معرفة املستخدم 
للتطبيقات التي يضعها في جهازه 
احمل��م��ول ، مبينا أن اهمية ذلك 
تكمن ف��ي أن بعض التطبيقات 
تشير ف��ي معلوماتها بإمكانية 
استخدام املعلومات الشخصية 

للمستخدمني.
اجل��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة: وانطلقت 
فعاليات اجللسة الثالثة بعنوان 
اإلع���ام واحل��ي��اة وال��ت��ي أداره���ا 
االعامي اللبناني نيشان ، بصحبة 

الفنانة املصرية حنان ترك.
وأك���دت ح��ن��ان ت��رك أن اتخاذ 
بعض ال��ق��رارات الصعبة حتدث 
صراعا في النفس وحتدث صراعا 
وقلقا كبيرين للشخص املعني ، 
مشيرة إلى أنها أصبحت تعيش 
استقرارا نفسيا بعد متسكها بقرار 

»احلجاب«.
ول��ف��ت��ت إل����ى أن���ه���ا ال متلك 
مقومات جتعلها داعية للطريق 
أو املسار ال��ذي اختارته إلكمال 
مسيرة حياتها  ، مبينة أنها كثيرا 
ما حتتاج إلى فتاوى أو نصائح 
بتوجهها للعلماء بأخذ الفتوى 

منهم.
وأوض���ح���ت أن��ه��ا ال ت���زال في 
املجال االعامي من خال جتهيزها 
حاليا لعمل شخصية كارتونية 
، مشيرة  إلى أنها متارس حياتها 
اآلن بشكل طبيعي وال تواجه أية 
مشاكل س��واء في ال��دول العربية 
أو األجنبية على خلفية ارتدائها 

للحجاب.
وأش��ارت إل��ى أن لديها شعور 

االشتياق ال��ع��ودة  للعمل الفني 
والعودة مرة أخ��رى لم يخاجلها 
مطلقا ب��ع��د إع��ان��ه��ا ل��اع��ت��زال 
مضيفة أنها ال زالت تتابع االعمال 

الفنية بشكل جيد.
اجللسة الرابعة: واستعرض 
االذاع��ي املصري أسامة منير دور 
االذاعة املصرية ومراحل تطورها  
إلى أن أصبحت على هامش االعام 
بعد ظهور التلفزيون في مرحلة 

من املراحل .
وق����ال م��ن��ي��ر خ���ال فعاليات 
اجل��ل��س��ة ال��راب��ع��ة م���ن امللتقى 
االع��ام��ي العربي ال�15 املنعقد 
بالكويت حاليا والتي جاءت حتت 
ع��ن��وان )ث���ورة ال��رادي��و : ع��ودة 
ال���روح إل��ى االذاع���ة ( ، إن ع��ودة 
احل��ي��اة ل��اذاع��ة م��ج��ددا مت بعد 
صدور أو إنشاء القنوات اخلاصة ، 
معتبرا أن أكثر املستمعني لألذاعة 
يتمثل في قائدي السيارات  الذين 
ال يجدون خاف االذاعة كمتنفس 
لهم أثناء قيادتهم للمركبات خال 

الزحام بالشوارع.
وبدوره قال اإلعامي الكويتي 
ط��ال الياقوت : إن االذاع���ة أب��دا 
ل��م تفقد روح��ه��ا منذ أن انطلقت 
وحتى اليوم ، مبينا أن التغيرات 
ف��ي االذاع���ة أكثر م��ن غيرها  في 

وسائل االعام االخرى 
وأش��ار الياقوت إلى أن تلكلفة 
تشغيل محطة إذاعية تصل إلى 
ما يقارب املليون دينار سنويا ، 
مشددا على ضرورة أن يكون هناك 
دع��م حكومي للمحطات االذاعية 

اخلاصة .
وأوضح أنه مع انهيار السوق 
االع���ان���ي اض���ط���رت احمل��ط��ات 
االذاعية الى التماشي مع متطلبات 
امل��ع��ل��ن��ني دون اخل�����روج على 
الضوابط والشروط  احمل��ددة من 

قبل احملطات.

واش��ار إلى أهمية دور االذاع��ة 
واالع����ام بشكل ع��ام ف��ي تغيير 
بعض ال���ق���رارات ال��ت��ي يتخذها 
امل��س��ؤول��ون  ف��ي ح��ال كانت تلك 

القرارات خاطئة.
وم��ن جهتها ق��ال��ت االعامية 
اللبنانية سيلفا صبرا : إن االذاعة 
تعطي مساحة واس��ع��ة للمذيع 
في التواصل مع املستمعني بشكل 
عفوي وتلقائي ال توجد في وسائل 

االعام االخرى.
وأكدت أهمية أال يضع االذاعي 
نفسه محل املقارنة أو املنافسة ، 
مشددة على أهمية أن يكون الهدف 
املشترك هو التكامل بني االعاميني 

العاملني في مجال االذاعة.
اجل��ل��س��ة اخل��ام��س��ة: وأك���دت 
الفنانة إس��ع��اد يونس ض��رورة 
دعم اإلع��ام للشباب، مطالبة في 
الوقت ذات��ه ض��رورة أن يخاطب 
االع�����ام م��خ��ت��ل��ف االع���م���ار من 
مختلف االجيال ، وه��ذا ما فعلته 
في برنامجها الشهير ) صاحبة 

السعادة (.
وأض���اف���ت خ����ال ف��ع��ال��ي��ات 
اجل��ل��س��ة اخل��ام��س��ة م��ن امللتقى 
اإلع��ام��ي العربي ال��� 15 والتي 
ج������اءت حت����ت ع����ن����وان )ال���ف���ن 
واإلع�����ام( أن��ه��ا ت��وق��ع��ت جن��اح 
برنامجها ال��ذي يخاطب جميع 
االعمار ، مبينة أنها تقدم محتوى 
رائعا متميزا ، متابعة : لدينا تراث 
مصري رائ��ع ومتميز ممتد آلالف 
السنني ، ف��ا زال��ت االرض معنا  
والسجادة حتت أرجلنا ،وال زالت 

لنا االسبقية االعامية.
ودع��ت إل��ى تعزيز دور القوى 
ال��ن��اع��م��ة ف���ي ت��ن��م��ي��ة  املجتمع 
والنهوض به وتطويره ، مطالبة 
في الوقت ذات��ه بضرورة تذويب 
الفوارق بني مختلف االجيال وسد 

الفجوة فيما بينها.
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خالل فعاليات اليوم األول من امللتقى اإلعالم العربي 

إعالميون وإعالميات  يطالبون بتحسني بيئة العمل اإلعالمي في الوطن العربي

جانب من إحدى جلسات امللتقى اإلعامي

افتتح وكيل احل��رس الوطني الفريق 
ال��رك��ن مهندس ه��اش��م ال��رف��اع��ي مترين 
مراكز القيادة )CPX -  نصر 16( الذي 
يقام مبشاركة وزارت��ي الدفاع والداخلية 
واالدارة العامة لإلطفاء وممثلني من دول 
أخرى )جمهورية فرنسا، اململكة املتحدة، 
جمهورية فيتنام، جمهورية تركيا، ومملكة 
البحرين(، مؤكدا أهمية التعاون التدريبي 
ب��ني امل��ؤس��س��ات العسكرية ف��ي حتقيق 
أه��داف التطوير املنشودة التي تضمنتها 
وثيقة األه���داف االستراتيجية للحرس 

الوطني 2020 )األمن أوالً(.
ورح��ب الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي باملشاركني في التمرين ، ناقا 
إليهم حت��ي��ات ال��ق��ي��ادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني ، و الشيخ مشعل 
األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس الوطني، 
مشيدا مبشاركتهم في التمرين ما يجسد 
روح التعاون والتنسيق املستمر لتبادل 
اخلبرات وحتقيق أقصى درجات االستفادة 
ومواكبة كافة املستجدات على املستوى 

التدريبي.
م��ن جانبه ق��ال مدير التمرين اللواء 
 CPX  الركن فالح شجاع فالح إن مترين
– نصر م��ن أه��م التمارين التي ينفذها 
احل��رس الوطني بالتعاون مع اجلهات 
العسكرية في الدولة على مدار السنوات 
املاضية لتحقيق التكامل معها، مشيرا 
إلى أن التمرين هذا العام يحاكي عددا من 
التطورات التي تفرضها البيئة اإلقليمية 
احمللية السائدة من ناحية، وما يتناسب 
مع طبيعة الواجبات واملهام التي يقوم 
باحلرس الوطني أو تلك التي من املمكن 
أن تسند إليه مستقبا من ناحية أخرى، 
مؤكدا ان التمرين يهدف إلى صقل مهارات 
القادة على جميع مستوياتهم في التخطيط 
وتنفيذ الواجبات املسندة للحرس الوطني 

سواء في اجلانب األمني أو املهام الدفاعية.
وحضر تدشني التمرين قائد اإلسناد 
العميد الركن طاع عبدالرزاق قدير، وقائد 
احلماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم 
أحمد، ومدير مديرية نظم املعلومات العميد 

مهندس ناصر محمد ناصر.    

»16 »احلرس الوطني« يدشن مترين مراكز القيادة » نصر 

الفريق هاشم الرفاعي متحدثاً

الرفاعي يتابع تدشني التمرين

ريا�ض عواد 

نظمت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
بالتعاون مع مركز ابن الهيثم بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب احتفالية ) 
اليوم العاملي للبيئة( مشمولة بندوة توعوية 
بعنوان )تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 
لسنة 2014( مبشاركة أمينها العام جنان 
ب��ه��زاد وم��دي��ر إدارة شرطة البيئة العقيد 
حسني العجمي ورئ��ي��س جلنة ال��دف��اع عن 
البيئة بجمعية احملامني الكويتية احملامي 

فهد البدر.
وأك���دت أم��ني ع��ام اجلمعية جنان بهزاد 
أمس في محاضرتها بعنوان )دور املجتمع 
املدني في تطبيق حماية البيئة( أن للقانون 
2014/42 مميزات حيث أنه يشجع املجتمع 
املدني فضاً عن أنه يحفظ احلقوق البيئية 
لإلنسان ويعطيه حق املساءلة، مضيفة : 
»أن القانون يحتوي مادة تطبق بشكل مباشر 
على ال��ف��رد وق��د يقع ف��ي مخالفات جسيمة 
نتيجة ممارسات بسيطة ومنها منع إقامة أي 
مشروع أو توسعة نشاط قائم إال بعد إجراء 
دراسة مردود بيئي واملخالف يعاقب بغرامة 

تصل إلى 50 ألف دينار كويتي«.
وأشارت بهزاد في محاضرتها إلى أن كل من 
يلقي القمامة أو املخالفات في األماكن العامة 
غير املخصصة يعاقب بغرامة تصرل إلى 500 
دينار، وعرضت املستقبل البيئي في ظل وجود 
قانون حماية البيئة وتناولت املادة 119 التي 
تلزم مؤسسات الدولة بإنشاء إدارات بيئية 
في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق 

القوانني البيئية في نظاق عملها .
ول��ف��ت أم��ني ع��ام جمعية حماية البيئة 
إل��ى التوعية الضمنية بالقانون من خال 
برامج اجلمعية كالبرامج الوثائقية للحياة 
الفطرية ف��ي دول��ة الكويت، وحملة قياس 
أستطاع ال��رأي وقياس الوعي بالقانون، 
معلنة ع��دة توصيات  ومنها احلاجة لنشر 
الوعي بالقانون وتوعية أصحاب القرار في 
املؤسسات بأهمية تطبيق القانون، فضا 
عن ورش عمل لتطوير األداء البيئي  وتقييم 
القوانني ومدى جدية تطبيقها وأخيراً توعية 

املواطنني واملجتمع بأتخاذ البدائل الصديقة 
للبيئة.

وبينت جنان ب��ه��زاد أن أحتفالية اليوم 
ال��ع��امل��ي للبيئة ش��م��ل إل���ى ج��ان��ب ث��اث 
محاضرات تنظيم معرض بيئي متخصص 
ع��رض أب��رز امل��ش��اري��ع البيئية لنحو عشر 

جهات متخصصة.
وأوض��ح��ت أن احمل��ام��ي فهد ج��ال البدر 
رئ��ي��س جلنة ال��دف��اع ع��ن البيئة بجمعية 
احمل��ام��ني الكويتية ت��ن��اول ف��ي محاضرته 
بعنوان )الضبطية القضائية في القانون 42 
لسنة 2014( نبذة عن نشأة حركات حماية 
البيئة والقضايا البيئية وم��اذا تعني البيئة 
وماذا يعني تلوث البيئة باإلضافة إلى تناوله 
)الضبطية القضائية – الضباط القضائيون( 
وحت��دي��د م��أم��وري الضبط القضائي وفقاً 
ل��ق��ان��ون ح��م��اي��ة البيئة وأختصاصاتهم 
وسلطاتهم في إج��راءات التفتيش وإج��راءات 
القبض وضبط األشياء املتعلقة باجلرمية 

وسلطاتهم في التحقيق.

وأوض��ح��ت ب��ه��زاد أن مدير إدارة شرطة 
البيئة العقيد حسني العجمي قدم محاضرة 
بعنوان )شرطة البيئة في الكويت بني الرؤية 
والواقع ( عرض خالها تاريخ إدارة البيئة 
واألس��اس القانوني لها فضا عن اإلج��راءات 
وامل��ش��ارك��ات املتخذة م��ن قبل إدارة شرطة 
البيئة باإلضافة إلى االختصاصات الصادرة 

من املجلس األعلى للبيئة بخصوصها.
وأف��ادت أن العقيد حسني العجمي عرض 
أم���ام احل��ض��ور إح��ص��ائ��ي��ات ن��ش��اط شرطة 
البيئة للعام املاضي والتي بلغ عددها أكثر 
من 3 أالف مخالفة وشكوى وإحالة إلى جهات 
اإلختصاص وحترير محاضر وورش عمل 
ودورات تدريبية ومحاضرات واجتماعات 
ون��دوات علمية باإلضافة إل��ى املشاركة في 
امل��ع��ارض البيئية واحل��م��االت التوعوية 
وحتريات وأوامر قضائية وحجز ومصادرة 
قضائية . وكما عرض على احلضور بعضاً من 
حوادث وصور ملخالفات البيئة التي رصدتها 

اإلدارة.

بالتعاون مع مركز ابن الهيثم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

»البيئة« احتفلت بيومها العاملي

جنان بهزاد متحدثة

انطلقت أعمال امللتقى االعامي 
ال��ع��رب��ي اخل��ام��س��ة ع��ش��ر صباح 
أم�����س، ب��ف��ن��دق ال��ري��ج��ي��ن��س��ي،  
حت��ت رع��اي��ة سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء، 
مبشاركة عدد من وزراء اخلارجية 
ووزراء اإلع��ام وماك املؤسسات 
اإلعامية العربية املختلفة وكبار 
املسؤولني فيها، إضافة إلى نخبة 
من اإلعاميني والكتاب والصحفيني 
وامل��ذي��ع��ني وال��ف��ن��ان��ني، فضا عن 
األك��ادمي��ي��ني وأس���ات���ذة اإلع���ام، 
وطلبة كليات اإلعام في اجلامعات 

العربية املختلفة.
وأج��م��ع ع���دد م��ن االع��ام��ي��ات 

والكاتبات امل��ش��ارك��ات ف��ي أول��ى 
جلسات امللتقى االعامي العربي 
على ضرورة حتسني صورة املرأة 
ودعمها، الفتات إلى أن املرأة قادرة 
عى حتقيق ما تريد إذا كان لديها 

العزمية واالرادة.  
اجللسة األول���ى:، ب��داي��ة أك��دت 
اإلعامية اللبنانية رابعة الزيات 
أن امل��رأة دائما متهمة في العالم 
العربي ، ودائما تتعرض للهجوم 
، معتبرة أنها دائما تتهم في عدة 
أمور مثل الطاق أواخليانة مشيرة 
إلى أن امل��رأة تتعرض لظلم شديد 
ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ، داع��ي��ة في 
الوقت ذاته إلى ضرورة دعم املرأة 

للمرأة  وحتسني صورتها واملطالبة 
بحقوقها ومساواتها مع الرجل ، 

وهذا ما نسعى إليه في اإلعام.
 أن هناك تراجعا ملحوظا في 
االع���ام اللبناني بسبب الوضع 
العام في العالم العربي ، الفتة إلى 
أن حلقة التطوير والتجديد ضاقت 
، وأصبحت هناك منافسة شديدة 
بني وسائل االعام لتقدمي االفضل 
، موضحة أن املنافسة تعطي حتديا 
، واالفكار اجلديدة تعزز املنافسة 

لتقدمي االفضل.
وب����دوره����ا ق��ال��ت االع��ام��ي��ة 
املصرية جاسمني ط��ه ن االع��ام 
امل��ص��ري ح��دث فيه  شبه انفات 


