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» الصحافيين « كرمت المشاركين في دورة تنمية المهارات

دهيران ابا الخيل و ريم الوقيان من المكرمينيوسف الدعاس متوسطا والده الزميل رئيس التحرير عبدالحميد الدعاس وأحمد بهبهاني وفيصل القناعي

احمد بهبهاني والقناعي وحسين عبدالرحمنالقناعي يكرم الزميل صالح السهيل

حديث بين الزميل رئيس التحرير عبدالحميد الدعاس واإلعالمية فاطمة حسينالزميلة سمر أبوشكر تتسلم شهادة التكريم

احمد بهبهاني يسلم أحد المكرمين شهاته بحضور فيصل القناعي

المكرمون مع رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين

رئيس التحرير الزميل عبدالحميد الدعاس وستيفن يسلمان احدى المشاركات شهادتها

جاسم كمال يسلم أحد المكرمين شهادته

  كتبت سمر ابو شكر:

اختتمت دورة تنمية المهارات الصحفية التي تنظمها جمعية 
بالتعاون مع كلية اإلعالم في جامعة ميزوري في  الكويتية  الصحافيين 

الواليات المتحدة األميركية.
وق��ال رئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني ان تزايد االقبال 
والمشاركة في الدورات التي تنظمها جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون 
مع الجهات العالمية المعتمدة، يدل على زيادة وعي الصحافيين وادراكهم 

بأهمية التطوير الذي يرتقي بالصحافة واالعالم الكويتي.
الكويتية  الدولية في جمعية الصحافيين  العالقات  بدوره قال منسق 
الدورة  المشاركين في  القاها على  التي  المحاضرة  حسين عبدالرحمن في 
التدريبية انه يجب ان تكون للصحافيين ارادة قوية برفض كل اشكال وانواع 
ايجابا لهم عندما  الرفض سينعكس  التي تقدم لهم، مبينا ان ذلك  الهدايا 
امام من يحاول ان يسيس أقالمهم من خالل تلك  يعطيهم موقفا اقوى 

الهدايا.
واضاف عبدالرحمن ان من المثاليات التي يجب ان يلتزم بها الصحافي 
اثناء اداء مهمته هو عدم اقحام او ادخال خالفاته الشخصية مع المسؤولين 
بالجهات المختلفة في كتابة وصياغة الخبر، كاشفا ان نجاح الصحافي يرجع 
الى مدى المامه بالقضية او الحدث الذي يطرحه، مشددا على ان االلمام 
الكافية  الجهود  انه ناتج من بذل  القضية ال يأتي من فراغ بل  بحيثيات 

بالبحث واالطالع في كل مصادر المعلومات وبمختلف انواعها.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله 
نجيب المال انه على الصحافيين ان يتميزوا في مجال معين ليتمكنوا من 
التخصص ال يعني عدم االطالع على  بإبداع، مشددا على ان ذلك  العمل 

مختلف القضايا المطروحة بالساحة.
المال » إن تأكد الصحافيين من مصادرهم ومدى مصداقيتها،  وتابع 
المنابع االساسية  الثقة بين الصحافي واالدارة الصحفية هي  الى  باإلضافة 
لمصداقية الصحيفة في الساحة«، محذرا من خطورة اتباع الصحف والوسائل 
االعالمية ألساليب تأجيج المشاكل في الساحة الكويتية للحصول على السبق 

االعالمي.
بالكويت من  الوطنية  الوحدة  الذين يضربون  المال االعالميين  وانتقد 
الفتن بأسلوب اعالمي ال  التي تثير  خالل تسليط االضواء على االحداث 
يسعى لحل تلك القضايا، موضحا ان االطالع على قانون المطبوعات يعتبر 
امرا رئيسيا يجب ان يحرص عليه الصحافيون واالعالميون ليدركوا حقوقهم 
بالتركيز على تنمية وتقوية  المال ان يلتزم الصحافيون  وواجباتهم. ونصح 
النسيج االجتماعي الكويتي بدال من ضرب  ثقافة حب الوطن وحماية 

وتفتيت الوحدة الوطنية التي يتميز بها المجتمع الكويتي.
الدعاس كال من احمد بهبهاني وفيصل  الزميل عبدالحميد  وقد شارك 

القناعي في توزيع الشهادات على المكرمين.

< المال للصحفيين: ركزوا على حب الوطن وحماية نسيجه االجتماعي< عبدالرحمن : نجاح الصحفي يأتي من التزامه بعدم إقحام خالفاته في كتاباته

< بهبهاني : االقبال على الدورات الصحفية دليل على زيادة الوعي


