«الرحمة» :مشروع إغاثي عاجل للصومال

ً
ً
ً
أطلقت الرحمة العالمية التابعة لجمعية اإلصالح االجتماعي مشروعا إغاثيا عاجال للمتضررين
من الجفاف في الصومال ،اشتمل على توزيع طرود غذائية ومؤن ،والبذور على األسر المتضررة،
وحفر آبللار ،وذلللك بعد وفللاة  110أشلخللاص بسبب اللجللوع فللي منطقة واحللدة بالصومال خللالل 48
ساعة ،باإلضافة إلى حدوث عشرات الوفيات بسبب الكوليرا في بلدة أودينلي ومنطقة باي ،بحسب
تصريح رئيس الوزراء حسن محمد خيري.
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أكد في ختام مسابقة «التميز الصحافي» أهمية توفير التدريب في املؤسسات اإلعالمية
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كتب عبدالرسول راضي

أكللد النائب األول لرئيس مجلس الللوزراء وزيللر الخارجية الشيخ
صباح الخالد ،أهمية توفير التدريب المطلوب فللي المؤسسات
اإلعللالم ليللة ال لمللرمللوقللة ،حلتللى ي لكللون لللديلنللا ذخ ليللرة مللن اإلعللالمليليللن
الشباب الذين سيكونون ركيزتنا لالنطالق إلى المستقبل».
وأعللرب الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين مساء أول
من أمللس على هامش حضوره الحفل الختامي لمسابقة الشيخ
مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي في دورتها التاسعة الذي
أقليللم فللي مقر وكللالللة األنلبللاء الكويتية (كللونللا) تحت رعللايللة رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،عن سعادته في تمثيل
راع للي اللحلفللل فللي هللذه اللملنللاسلبللة اللتللي حلمللللت اسللم أحللد رجللاالت
الكويت الذين اسهموا في بناء الدولة الحديثة.
وأكد الخالد حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على التركيز على
اللشلبللاب بالمسابقة ألنلهللم ركللائللزنللا لللالنلطللالق للمستقبل ،معربا
عللن سعادته باستمرار هللذه المسابقة حتى وصلت إلللى دورتها
التاسعة ،منوها إلللى أن هللذه الللدورة ركللزت على تدريب الفائزين
الشباب.

منارة مضيئة
من جهته ،أعرب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لوكالة األنباء
الكويتية الشيخ مبارك الدعيج في كلمته أمام الحفل عن الترحيب
بالحضور في الحفل التكريمي للفائزين في المسابقة السيما أنه
يتزامن مع أفراح الكويت بأعيادها الوطنية المجيدة التي تتجسد
فيها أصالة شعب الكويت وتالحمه وعطائه المتدفق.
وقال الدعيج في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام
للوكالة للشؤون اإلداريللة والمالية واالتصاالت عبدالحميد ملك،
إن هللذه الجائزة أصبحت ملنللارة مضيئة لدعم وتشجيع اإلبللداع
الصحافي في الكويت خصوصا وقد توفرت لها كل مقومات القوة
والنجاح.
وذكر أن المسابقة حملت اسم أحد رجاالت الكويت العظام الذين
كللانللت لهم إسلهللامللات مخلصة فللي إرس للاء دعللائللم الللدولللة الحديثة
وتحقيق مسيرة النهضة والبناء لتوفير حياة كريمة ومستقبل
مشرق ألبناء الكويت واالجيال القادمة.
وأضللاف :أنلله لشرف كبير لل (كللونللا) التي حرصت دائما على دعم
شلبللاب اللكللويللت ثللروتلهللا األول للى اللتللي ال تنضب وتنمية قللدراتلهللم
وال لع لمللل عللللى تللأهليلللهللم للتلحلمللل ملسللؤولليللة ال لكللويللت اللحلبليلبللة في
اللحللاضللر والمستقبل أن تستضيف سلنللويللا حلفللل هللذه اللجللائللزة
الرفيعة التي تقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء والتي
أصبحت نموذجا مشرفا للروح الوطنية الصادقة التي تحرص
على رعاية كل الصحافيين المبدعين والمتميزين في الكويت.
وأوضل للح أن اإلعل للالم عللللى اخ لتللالف ملكللونللاتلله ومللؤسلسللاتلله أصبح
سللالحللا ملنليلعللا وع لن لصللرا فللاعللال ووس لي للللة قللويللة فللي ت لطللور األمللم
ورقيها وازدهارها وتقدمها ،الفتا إلى أن تحقيق الدولة العصرية

«الصليب األحمر» و«كونا»
تقيمان ورشة اليوم
تقيم اللجنة الللدولليللة للصليب األحلمللر ووكللالللة «كللونللا» ورشللة عمل
عللن اللصلحللافللة فللي اللنللزاعللات المسلحة ال ليللوم اللثللالثللاء للصحافيين
واإلعللالم لي ليللن فللي ال لكللويللت ت لحللت ع لنللوان «ال لص لحللافللة فللي ال لنللزاعللات
ال لم لس لل لحللة» ت لع لنللى ب لمللوضللوع ح لمللايللة ال لص لحللاف لي ليللن وال لمللؤس لسللات
االعالمية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
وقللال بيان صحافي مشترك للجنة الدولية و«كللونللا» امللس االثنين
إن تنظيم هذه الورشة التي تقام في مركز «كونا» لتطوير القدرات
اإلعللالمليللة وتستمر يللومليللن تللأتللي فللي إط للار اللتلعللاون اللملشلتللرك بين
اللجللانلبليللن ورغلبلتلهلمللا فللي خ للللق شللراكللة قللائ لمللة ع للللى أس للس علمية
ومنهجية مدروسة.
وتهدف ورشة العمل إلى تثقيف الصحافيين الذين يتولون تغطية
الحروب والنزاعات المسلحة وتوعيتهم بالقانون الدولي اإلنساني
وأحلكللام القانون الللدولللي اإلنساني التي توفر الحماية لالعالميين
وتسهيل قيامهم بواجباتهم المهنية.
وتلنلبللع أهلمليللة الللورشللة مللن تلنللاوللهللا مللوضللوع حلمللايللة الصحافيين
الذين يتعرضون وأفراد أطقمهم إلى مخاطر كبيرة نتيجة العمليات
الحربية ويلجللازفللون خللالل تغطية اللنللزاعللات المسلحة حيث تؤمن
اللللجلنللة ب للأن تللوع ليللة اللصلحللافليليللن عللن اآللل لي للات الللدول ليللة والللوطلنليللة
المعتمدة لحمايتهم ووسائل اإلعالم في النزاعات أمر ضروري لتلك
الحماية.
وي لشللارك فللي الللورشللة اللتللي تلقللدم باللغة العربية مللا بين  15إلللى 20
صحافيا وتنظمها البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -دولة الكويت.
وتعنى اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعريف بالقانون الدولي
اإلن لسللانللي ل للدى اللسلللطللات اللمللدنليللة واللعلسلكللريللة وأطل للراف اللنللزاعللات
المسلحة من غير الدول والحاالت األخرى.
وتسعى اللجنة جاهدة إلللى نشر القواعد التي تحمي الصحافيين
والمدنيين عموما وكفالة احترامها خصوصا أن القانون الدولي
اإلنساني يحظر في جميع النزاعات المسلحة صراحة ارتكاب العنف
أو إيذاء األشخاص الذين ال يشاركون فعليا في األعمال العدائية.
وترى اللجنة أن على الصحافيين أن يكونوا على استعداد لمواجهة
أخطار النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى من خالل التدريب
واألشل لك للال األخ ل للرى مللن ال لتللوج ليلله وال للدع للم وي لجللب أن ي لح لظللوا بللدعللم
أصحاب العمل.

الحديثة يوجب أن يللؤدي اإلعللالم دورا محوريا فاعال ويلكللون له
نصيب وافللر فللي تعزيز الجهود الوطنية المخلصة الهادفة إلى
تحقيق حلم اآلبللاء واألج للداد ووضللع الكويت على طريق التطور
الحضاري المنشود.
وأشل للار إلللى أن اإلع للالم اللكللويلتللي علمللومللا اس لهللم ب للدور فللاعللل وقللام
بلجلهللود م لش لكللورة وم للؤث للرة فللي م لسللانللدة ودع للم ملسليللرة النهضة
والبناء التي شهدتها الكويت في منتصف القرن الماضي ،معربا
عن األمل في مواصلة هذا العطاء الوطني المخلص الذي يستحق
االحترام والتقدير.

ظروف عاملية
من جانبه ،قال رئيس اللجنة العليا للمسابقة أيمن العلي ،إن دورة
هذا العام «واكبت ظروفا محلية وإقليمية وعالمية من اضطرابات
وقالقل وتحزبات وتغييرات وفتن تدع الحليم محتارا والصبور
جزعا والمفكر واجما حتى ليمكننا أن نقول في مجاز أقللرب إلى
الحقيقة إن العالم بات على فوهة بركان غير مستقر والله وحده
يعلم إالم تؤول األمور».
وق للال اللعللللي إن ال لق ليللادة اللكللويلتليللة الحكيمة أدرك للت خ لطللورة تلك
المرحلة لذا اضطلع سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح بدوره الذي ليس بغريب على سموه فتوسط هنا وهناك
وبذل مجهودات كبيرة في رأب الصدع بين أطراف نزاعات عديدة
داخل المحيط العربي وخارجه وأخمد فتنا كانت لتحتدم لوال أن
وفقه الله في إخمادها والحد من لهيبها الذي كاد يحرق العالقات
بين األشقاء من ناحية وبينهم وبين دول جارة من ناحية أخرى.
وبين أنه وسط عباب المشاكل والنزاعات اإلقليمية أبعد صاحب
السمو بحنكته سفينة الكويت عما يحيط بها من أمللواج عاتية
وصللراعللات ال تللرحللم مللوطلئللا للهللا سلبللل االس لتلقللرار عللللى دعللائللم من
الوحدة الوطنية وتماسك الصف والمحبة واألمن واألمان والسلم
االجتماعي.
وقللال إن ذلك بدا جليا في إعللالن الكويت رؤيتها لعام  2035التي
تهدف بناء على توجيهات سمو أمير البالد إلى التحول بالكويت
إلللى مركز مالي وتلجللاري جللاذب لالستثمار ورفللع كلفللاءة اإلنتاج
وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية االجتماعية وتحقيق التنمية
البشرية والتنمية المتوازنة.
ولفت إلللى أن ذلللك يملي على الصحافة الكويتية أن تللواكللب تلك
اللنلقللللة وأن تللزيللد ال للوح للدة تلمللاسلكللا واألم ل للن سللالمللا واالس لت لقللرار
وئللامللا غليللر أن ذل للك لليللس ملعلنللاه ملطللاللبللة اللصلحللافللة ب للأن تسكت
عما قللد تللراه مللن مللواطللن قصور أو أن تقصف مللا لديها مللن أقللالم
النقد أو أن تخمد في نفوسها جللذوة كشف الخطأ «بللل المقصد
أال تلنلظللر صلحللافلتلنللا إل للى بللللدهللا بلعليل ٍلن مللن ال لتللربللص وأخل للرى من
السخط وأال تبتكر المشاكل وتتمناها وتسكب وقود الفتنة على
جذوع االختالف بين أرض لم تعرف إال الخير منهجا واإلحسان
أس للللوبللا واإلخل ل للالص غ للاي للة» .إل للى ذلل للك ،أك للد ال لع للللي أن اللصلحللافللة
الللورقليللة تخوض تنافسا حللادا وسلجللاال محتدما أمللام الصحافة

اخلالد مكرما ً اأحد الفائزين

اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي السيما مع ما تتمتع به
هذه الوسائل الحديثة من سهولة االنتشار والكلفة الزهيدة ودعم
موادها بالصورة الحية والسبق الصحافي الذي ظل عقودا أحد
مؤشرات نجاح الصحيفة.
وب ليللن أن ذل للك كلللله يلقللابلللله ت لفللوق اللصلحللافللة الللورق ليللة ال لتللي يحلو
للبعض أن يسميها التقليدية في درجة االلتزام بأخالقيات المهنة
وموثوقية الللرأي العام إضافة إلى تفوقها في المهنية والخبرات
واحترافية إبداع الكلمة ومصداقيتها.
وذكر رئيس اللجنة العليا للمسابقة أنه حرصا على الجمع بين
الحسنيين فضلت صحف ورقليللة عللديللدة أن تجمع إلللى نسختها
الورقية أخرى إلكترونية مواكبة لهذا الزحف اإللكتروني الداهم،
مبينا أنه وسط هذا الصراع تؤكد مسابقة الشيخ مبارك الحمد
للتميز الصحافي أن بقاء صحافي ما تقليديا كان أو إلكترونيا
علنللد ذات اللمللرحللللة إن لمللا هللو تللراجللع وأن اللجلمللود مللوت واللثلبللات
نقصان غير معترفة بأنه ليس في اإلمكان أبدع مما كان.
وأوضللح في هللذا الصدد أن المسابقة تبحث دائما عن كل جديد
آخ للذة نلفلسلهللا بلمللا يلمللليلله عللليلهللا ملسلتللوى ال لن لجللاح ال للذي حققته
دورات له للا اللملتلعللاقلبللة بلعللدمللا بلللغللت أشللدهللا واس لتللوت للتلغللدو درة
متأللئة في عنق صحافتنا الجميلة.
وأشار إلى أنه خالفا لما يعتقده من ال يعرف طبيعة هذه المهنة
ف للإن اللصلحللافللة ملهلنللة إبللداع ليللة فللاللصلحللافللي وإن لللم يلكللن صانعا
للحدث فللإنلله يعالجه ويلبللرزه ويحلله ويتعرف أهللدافلله ومراميه
والعوامل التي أنتجته ملقيا عليه من أضواء خبرته واستشرافه
ألبعاده المستقبلية.
وأكد العلي أن الصحافة أمانة الكلمة وتقدير مسؤوليتها «فربما
يللدخللل أحللدنللا إلللى وقللائلعلله مللن بللاب خلفي أو سللري أو عبر نافذة
ربما يسلك دروبا شائكة وممرات ضيقة لكنه ال يعترض طريق ما
يرصده من وقائع أو يمشي عكس سيرها أو يشوهها باإلضافة
المشوهة أو النقصان المخل لكنه يرصد بأمانة ما يراه فينتقد ما
يستحق النقد ويشيد بما هو أهل لالشادة دون إفراط أو تفريط
مع إيمانه بتعدد اآلراء وإمكانية أن ينتقد كما يتم انتقاده دون أن
يتحول قلمه إلى خنجر يطعن به من يختلفون معه لمجرد أنهم
مختلفون» .مللن جانبه ،اعتبر الصحافي البرلماني فهد التركي
اللفللائللز بالمركز اللثللالللث فللي قسم التقرير فئة اللعلمللوم مللن جريدة
اللجللريللدة ،إن المشاركة فللي مسابقة الشيخ ملبللارك الحمد والفوز
فيها ثمرة النجاح والعمل اإلعللالمللي المتواصل ،الفتا إلللى أن ما
يحدث في هذه الفعالية يشجع على التنافس الشريف في الميدان
الصحافي خصوصا والعمل اإلعالمي عموما.
وقللال اللتللركللي إن المشاركة فللي هللذه المسابقة اسهمت فللي صقل
المواهب الصحافية الكويتية وتوجيه الصحافيين واإلعالميين
إلى إظهار أفضل ما لديهم من مهارات بهدف الظفر بالجائزة ما
انعكس ايجابا على المستوى العام للصحافيين في الكويت وهو
ما نتلمسه على صدر صفحات الصحف اليومية وفي المجالين
المرئي والمسموع.

العبداهلل :تشرفت بحضور
مسابقة التميز الصحافي
قل للال وزي ل للر ال للدول للة لل لش للؤون م لج للللس الل ل ل للوزراء وزي ل للر اإلعل للالم
بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح« :تشرفت
بحضور مسابقة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي في
دورتها التاسعة والتي يرعاها سمو الشيخ جابر المبارك
الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء منذ تسع سنوات».
وأعل للرب اللعلبللداللللله عللن س لعللادتلله «ب لم لشللاهللدة ع للدد كلبليللر من
المميزين فللي ملجللال اللصلحللافللة» ،متمنيا للجميع استمرار
التميز واإلب للداع لتشهد ال للدورة اللعللاشللرة المقبلة استمرار
الطاقات اإلبداعية في الكويت بالتميز والتقدم.

الفائزون فئة العموم
فاز في التحقيق الصحافي فئة العموم على الترتيب أحمد
بللومللرعللي مللن ملكلتللب ق لنللاة (ال لعللرب ليللة) فللي ال لكللويللت ومنتهى
الفضلي مللن (كللونللا) وفللواز كللرامللي مللن (كللونللا) ،فللي حين فاز
فللي اللللقللاء اللصلحللافللي لفئة اللعلمللوم رضللا محمد مللن جللريللدة
(الراي) وأمل نصر الدين من مجلة (اليقظة) وعبدالله عثمان
مللن جللريللدة (اللسليللاسللة) ،بينما فللاز التقرير الصحافي لفئة
العموم دينا السعيد من جريدة (القبس) ،وأحمد مغربي من
جريدة (األنلبللاء) ،وفهد التركي من جريدة (اللجللريللدة) ،وفاز
في التصوير الصحافي لفئة العموم ،جابر عبدالخالق من
(كونا) ورائد ناصر من جريدة (الجريدة) ،ونايف العقلة من
جريدة (الراي).

الفائزون فئة الشباب
فاز في التحقيق الصحافي فئة الشباب على الترتيب ،يوسف
العبدالله من جريدة (الجريدة) ،وخلود العنزي من (كونا)،
وروان النقيب من (كونا) ،وفاز في مسابقة اللقاء الصحافي،
إسراء الكندري من جريدة (آفاق) الجامعية ،وعلي الحرز من
(كللونللا) ،وآملنللة عللاشللور مللن (كللونللا) ،وفللاز فللي جللائللزة التقرير
الصحافي ،محمد الكندري من (كونا) ،ومبارك العجمي من
(كللونللا) ،وعلمللر اللوغاني مللن (كللونللا) ،وفللاز فللي قسم المرئي
وال لم لس لمللوع اللملخلصللص للفلئللة ال لش لبللاب اللكللويلتليليللن ،زه للراء
الكاظمي من قناة مجلس األمللة (المجلس) ،وحمد السهيل
من إذاعة الكويت.

