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المقدمة
لالإعالم  دعمًا  ع�سري  منطقة  �أمري  عبد�لعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  مو�فقة  تعد 
�لإلكرتونية يف  �لر�أي  �لذي نظمته �سحيفة  �لأول  �لإعالمي  ملتقى ع�سري  �إقامة  باملنطقة، على  و�لإعالميني 
�لثامن من �سو�ل لعام 1437هـ  مبحافظة طريب. بح�سور �سعادة حمافظ طريب �لأ�ستاذ متعب بن نا�سر �ملتعب، 
�خلربة  ذوي  �لفوتوغر�فيني  و�مل�سورين  �لر�سميني  و�ملتحدثني  و�لإعالميني  �لأكادمييني  من  نخبة  ومب�ساركة 

و�لخت�سا�ص.
ويهدف �مللتقى �لإعالمي �لأول بع�سري �إىل عدت �أهد�ف منها:

و�لإعالمية  و�لأكادميية  �لر�سمية  �مل�ستويات  كافة  على  �لبارزة  �ل�سخ�سيات  من  �لعديد  وح�سور  م�ساركة   -1
على  �سبابنا  ي�ساعد  �سوف  �لتي  �خلرب�ت  تنوع  وهي  كربى  ميزة  �لأوىل  دورته  يف  �مللتقى  يك�سب  �لذي  �لأمر 
�كت�ساب �أكرب قدر ممكن من �خلرب�ت و�ملهار�ت كما �سيفتح �لباب �أمامهم للتحاور �ملبا�سر وطرح كافة �لأ�سئلة 

و�ل�ستف�سار�ت �لتي تدور يف �أذهانهم على نخبة من رو�د �لعمل �لإعالمي �ل�سعودي.
و�لإعالميات  �لإعالميني  حث  �أجل  من  �ل�سنوية  ع�سري  مبنطقة  �لإعالمي  �لتميز  جائزة  عن  �لإعالن   -٢
قدر�تهم  حجم  �أي�سًا  وتعك�ص  �لإعالمية  �لر�سالة  لطبيعة  فهمهم  مدى  تعك�ص  باأعمال  �لفعالة  �مل�ساركة  على 

ومهار�تهم �ملختلفة.
3- مناق�سة جمموعة من �لق�سايا �لتي تت�سل بامل�ستقبل �لإعالمي وتتو�فق مع روؤية �ل�سعودية ٢030 و�لتي يتم 

من خاللها ربط �لإعالميني بو�قعهم وم�ستقبلهم �لإعالمي.
 ومن �ملحاور �لتي مت مناق�ستها يف �مللتقى �لإعالم و�لتنمية �لب�سرية يف ع�سري، دور �لإعالم يف مكافحة �لف�ساد، 
دور �لإعالم يف �سناعة �ل�سياحة، �ملعايري �ملهنية و�لأخالقية وحرية �لإعالم، �ملتحدث �لر�سمي و�لدور �ملاأمول 

منه، �لتطوع  بني �لو�قع و�ملاأمول.
ع�سري. مبنطقة  �لإعالم  م�سرية  يف  �لإ�سهامات  من  كبري  بقدر  �ساهمو�  �لذين  �لإعالميني  من  عدد  تكرمي   -4 
�إعالمنا، و�أن نرى يف قادم �لأيام  �أمام  �أن يكون �لهاج�ص �لوطني و�لأمني و�لتنموي و�لجتماعي ماثاًل  �آملني 
مبادر�ت كهذه فاملنطقة، تنقل و�سائل �إعالمنا من دورها �لإخباري �ملعتاد �إىل �آفاق �أكرث رحابة، مبا ي�سهم يف 

خدمة وطننا �لذي ي�ستحق منا �لكثري .
ختامًا ن�سكر �سمو �أمري منطقة ع�سري على مو�فقته باإقامة هذ� �مللتقى �لإعالمي �ملبارك كما ن�سكر �مل�سرف �لعام 
للملتقى  ودعمه  متابعته  على  ثابت  �آل  �سعد  �لأ�ستاذ  ع�سري  منطقة  �أمري  �سمو  مبكتب  �لإعالمية  �ل�سوؤون  على 
للملتقى ولرئي�ص بلدية طريب  �ملتعب على ح�سوره ورعايته  �لأ�ستاذ متعب  �سعادة حمافظ طريب  ن�سكر  كما 

وللزمالء يف جلنة �لتنظيم على جهودهم يف �إجناح ملتقى ع�سري �لإعالمي �لأول مبحافظة طريب.
�لأ�ستاذ/ �سعيد بن فايز �آل ناجع

رئي�ص حترير �سحيفة �لر�أي �لإلكرتونية
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على  ع�سري   منطقة  �أمري  عبد�لعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  مو�فقة  �إن 
�إميانًا  ياأتي  �لر�أي  �سحيفة  تنظمه  و�لذي  طريب  مبحافظة  �لأول  �لإعالمي  ع�سري  ملتقى  �إقامة 
ونحن  �ملعا�سرة،  �لتنمية  وجو�نب  �لق�سايا  كافة  يف  ودوره  �لإعالم  باأهمية  �لكرمي  �سموه  من 
مو��سيع  تناول  �لذي  �مللتقى،  فعاليات  با�ست�سافة  �سعد�ء  ومكانًا  �إن�سانًا  طريب  حمافظة  يف 
حتقق  �حلمد  وهلل  و�لتي  و�لتنمية،  و�لإعالم   ،٢030 لروؤية  ومو�كبته  �لإعالم  �أبرزها  متنوعة 
�ل�سادقة. و�لكلمة  �لدين  خدمة  يف  �ل�سعودي  �لإعالم  منجز�ت  م�سرية  لتعزيز  �لروؤى   خاللها 

يدفعه  من  وهناك  وتتاأثر،  توؤثر  �لعاملية  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  من  جزء  هي  �لإعالمية  �ملنظومة  �إن 
�ل�سورة  هذه  با�ستغالل  �لوطن  لأعد�ء  �لفر�سة  يعطي  مما  �لإ�سالح  بغية  �لقا�سي  �لنقد  نحو  حما�سه 
�أمام  �لفر�سة  تفويت  نحو  بالأ�سباب  و�لأخذ  �حليطة  منا  ي�ستوجب  وهذ�  و�لتحوير.  �لزيادة  يف 
�لذي  و�لتحطيم  �لهدم  من  بدًل  و�لت�سجيع  �لتقومي  على  ي�ساعد  بناء  منهج  و�تباع  �حلاقدين، 
مما  �لإيجابيات،  وجتاهل  �سلبي  هو  ما  كل  على  �لأ�سو�ء  وت�سليط  �لعام  �لر�أي  زعزعة  �ساأنه  من 
�لنا�ص.  حياة  يف  و�لفكرية  �لأمنية  �لأبعاد  ومعطيات  منظومة  على  �لوقت  مع  �ملنهج  هذ�   يوؤثر 
وختاما �أرفع با�سمي و با�سم �لأ�سرة �لإعالمية باملنطقة كافة �ل�سكر ل�سمو �أمري �ملنطقة على مو�فقته 
باإقامة �مللتقى �لذي �أتاح للجميع �للتقاء ولأول مرة، و�ل�ستماع �إىل رموز �لثقافة و�لإعالم. و�ل�سكر 
�مللتقى،  لإجناح  وجهده  بفكره  �أ�سهم  من  ولكل  �لتنظيم  على  عليها  و�لقائمني  �لر�أي  ل�سحيفة  مو�سول 

مثمنني جهود جلنة �لتنمية �ل�سياحية بطريب وبلدية طريب.

الكلمات

 حمافظ طريب
متعب بن نا�سر �ملتعب

 ملتقى اإلعالم والتنمية
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الكلمات

فيه  وملا  ذلك،  من  �أبعد  �إىل  ون�سره  �خلرب  نقل  يتجاوز  �أن  ينبغي  �لإعالم  و�سائل  دور  باأن  مّنا  �إميانًا 
م�سلحة �لوطن و�ملو�طن وبناء عليه فاإن �سحيفة �لر�أي قامت وماز�لت تقوم بو�جبها �لديني و�لوطني 
و�لجتماعي، فقد تبنت جائزة طريب للتفوق �لعلمي يف كل عام برعاية كرمية من �أمري منطقة ع�سري 
. و�ملفيدة  �لهادفة  و�لجتماعية  �لثقافية  �مل�سابقات  و�إقامة  �لدور�ت  بعقد  قامت  كما  �هلل.   حفظه 

�لر�أي بتنظيم  �لوطن فقد ت�سرفت �سحيفة  لهذ�  �أمانة  و��ستمر�رً� لدورها وما حتمله على عاتقها من 
ورعاية �مللتقى �لإعالمي �لأول مبنطقة ع�سري 1437هـ  مبو�فقة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري في�سل بن 
خالد بن عبد�لعزيز �أمري منطقة ع�سري وبرعاية �سعادة حمافظ طريب �ل�ستاذ متعب بن نا�سر �ملتعب 
مب�ساركة نخبة من �لإعالميني و�لكتاب و�ملتحدثني �لر�سميني، ومت خالله مناق�سة حماور متعددة ت�سب 

يف خدمة هذ� �لوطن عقيدة وقيادة و�سعبا.

 ف�سكرً� لكل من ح�سر و�سارك و�ساهم يف جناح هذ� �مللتقى .

�جلهات  وجلميع  بطريب  �ل�سياحية  �للجنة  لفرع  و�سكرً�  طريب  بلدية  �سكرً�  �ملحافظ  �سعادة  �سكرً�   
�مل�ساركة.

  �سائلني �هلل �أن يحفظ عليننا ديننا ووطننا وحكامنا وعلمائنا.

 �آملني �أن نكون قد خرجنا من �مللتقى مبا يفيد، و�أن يتكرر �للقاء من جديد، ونحن ننعم يف هذ� �لبلد 
بعي�ص رغيد يف ظل حكم ر�سيد. 

جرب�ن بن فايز �ل ناجع
 مدير عام �سحيفة �لر�أي �لإلكرتونية

مبادرات الرأي
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فازت �سحيفة " �لر�أي " بقيادة �ملتاألق �سعيد �آل ناجع مبا عجز �لو�سط �لإعالمي �لع�سريي عن حتقيقه 
كان  لالإعالميني مبنطقة ع�سري  �أخوي  بوح  بلقاء  �لأ�سو�ت تطالب  كانت  ففيما  �ملا�سية،  �لعقود  طو�ل 
�لوقت يت�سرب ونحن على قارعة �لزمن ن�ستجدي �لفعل �جلماعي حينها كان �لرعيل �لأول يتنحى عن 
م�سو�ره �لإعالمي و�أتى جيل �سبابي متوثب يحمل م�ساعل �لأمل مب�ستقبل هائل لالإعالم يف خ�سم �لتطور 
�لتقني و�ملوهبة وجذوة �حلما�ص. كانت كل �ملحاولت �ل�سابقة لعقد لقاء�ت �إعالمية حترتق قبل ولدة 
مبنطقة  �إعالمي  لقاء  �أول  يف  �مل�ستقبل  ومو�هب  �لدرب  رفاق  “�لر�أي” لتجمع  �سحيفة  و�أتت  �لفكرة، 
ع�سري، كانت طريب و�أهلها يف قمة �لتو��سع و�لعطاء م�ستقبلني �لرموز �لإعالمية بورود �لود ويفر�سون 
” يف حماور �للقاء �لأول على  “�لر�أي  لهم قنو�ت �لتو��سل يف جو �أخوي وطني �سادق. ركزت �سحيفة 
��ستخد�م و�سائل �لنظافة �لفكرية فتحقق لها ذلك بالختيار �لنخبوي �ملوفق، وهربت �ل�سحيفة من 
مطب �لإعالم �ملت�سدع �إعالم �لنزغ �ل�سيطاين �خلفي �لذي يعترب خطر� حقيقي يهدد و�قعنا وم�ستقبلنا 
… ذلك �لإعالم �لذي �سورنا يف �أب�سع �سورة …..ك�سف عور�تنا و�سخم عيوبنا … �سورنا بال قلوب ول 
م�ساعر ول قيمة �إن�سانية … مييل حيث مييل �لهوى …. �أنتج جيل حمبط مهزوم …. يقول ماكلوهان 
�لو�سائل �لتي ي�ستخدمها �ملجتمع حتدد طبيعته وتركيبته…. وقد حددت �سحيفة �لر�أي ذلك مبعايري 
يبد�أ  �للقاء  هذ�  من  و�عتبار�  �لإعالمي  �لتحول  كبري.  حد  �إىل  ذلك  يف  ووفقت  �جلودة  عالية  مهنية 
بتفريغ �لكاأ�ص �أول كي تت�سع مد�رك و�سطنا �لإعالمي وي�سبح فاعال يف ٢030 ….كنت �أمتنى ح�سور 
قياد�ت �سحيفة �لوطن بل كنت �أمتنى تبنيهم لهذ� �للقاء وكنت �أمتنى ح�سور �سعد ثابت وعلي �لقا�سم 
رموزنا  وبقية  �ملازين  وح�سن  خمافه  وح�سن  ه�سلول  وعلي  �لنافع  ونافع  م�سري  �آل  وفائع  �ملو�سى  وعلي 
�ل�سعودية  منجز  تق�سف  �لتي  �لن�ساز  �لإعالمية  لالأ�سو�ت  �لت�سدي  �أمتنى  زلت  ول  وكنت  �لإعالمية 
لثقوب  من تفرغهم  �ل�سعوديني بدل  و�لكتاب  �لإعالميني  لكبار  �إطالق  من�سة  باإن�ساء  �أما  بدون هو�دة 
وعيوب حياتنا �ليومية �لعادية �أو ممار�سة �لتجاهل �لتام لأن �لتجاهل �سدقة على فقر�ء �لأدب. …. 
�للقاء �لأول يف طريب �أعاد لنا �لذكريات وجدد فينا �لطموح ور�سم �أمامنا �مل�سافات �لقادمة من خلف 

�ستار �لأيام ف�سكر� لكل من �ساهم يف تنظيم وجناح هذ� �للقاء �لر�ئع �سكال ومو�سوعا وم�سمونا.
�لدكتور/ �سالح بن نا�سر �حلمادي

 لقاء »طريب« اإلعالمي
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عندما تتحول �لفكرة ملبادرة ثم ت�سبح و�قع تكون قد حققت �إجناز يكون فخرً� لك ونرب��ص لالأخرين 
مبلتقى  �لإلكرتونية  �لر�أي  �سحيفة  حترير  رئي�ص  ناجع  �آل  �سعيد  �لإعالمي  مبادرة  ماترجمته  وهذ� 
�لإعالم �لأول بع�سري �ملتميز و�لذي مل يكن تقليدي و�إمنا بطريقة �إبد�عية جديدة جمع فيها مابني �لعلم 
و�ملعرفة ومابني �ملتفق عليه و�ملختلف فيه رجال �لأعمال و�لإعالم ورجال �لفن و�لت�سوير و�لأكادمييني 
و�ملثقفني وغريهم من ذوي �لإخت�سا�ص ناهيك عن �حل�سور �ملتاألق ملتحدثي �لأجهزة �حلكومية بع�سري 
ليبني  وجديد  مفيد  ماهو  كل  وطرح  �لوطني  �ملوؤمتر  حلة  �إكت�سى  �لذي  �مللتقى  هذ�  هام�ص  على  ليتم 
ج�سور من �لعطاء بني كافة �سر�ئح �مل�ساركني ولبنة يف بناء �ملجتمع ود�فع لعجلة �لتنمية ويكون حتديًا 
جديد �أمام �لإعالميني خا�سة و�جلهات ذ�ت �لإخت�سا�ص عامة يف �لإ�ستفادة من هذة �لتجربة �لتي مت 
من خاللها دق �جلر�ص ولي�ص تعليقه فما حتقق من جمع هذ� �لكم �لكبري من �لإعالميني و�لأكادمييني 
�سقف  حتت  �ملهتمني  من  وغريهم  �لفوتوغر�فيني  و�مل�سورين  ر�سميني  ومتحدثني  و�ل�سحفيني  و�ملثقفني 
و�حد رغم �إختالف عبار�تهم وخطوط �أقالمهم كان �إتفاقهم هو خدمة �ملو�طن ونه�سة �لوطن مما يعد 
�إنطالق هام نحو تن�سيق �جلهود و�لعمل يف خطوط متو�زية للرقى بالإعالم ور�سالته يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية وهذ� يحقق تطلعات �لقيادة �حلكيمة ويو�كب �لتطور وروؤية ٢030 وهذ� هو �لإ�سهام �حلقيقي 

من �سحيفة وطنية و�سعت لها م�سار حقيقي يف خارطة �لإعالم �ل�سعودي �سحيفة �لر�أي �لإلكرتونية .

�لدكتور/ عبد�هلل بن فالح �لناه�سي
�إعالمي وم�ست�سار �أكادميي

 مبادرة مختلفة وملتقى متميز 
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من �جليد �أن يتجاوز دور و�سائل �لإعالم – على �ختالف �أنو�عها – �جلانب �لإخباري و�لإعالمي �ملح�ص 
تنظيم  منها  متعددة،  وو�سائل  و�أ�ساليب  قنو�ت  عرب  تتج�سد  وتنموية  وثقافية  �جتماعية  �أدو�ر  �إىل 
�أو  ملتقيات  و�أفكاًر� جديدة من  روؤى  �لظو�هر وكذلك ي�سع  �أن ُيرثي وي�سهم يف معاجلة بع�ص  ما ميكن 

موؤمتر�ت �أو ندو�ت �أو حلقات للنقا�ص.
وقد �سعدت بتلقي دعوة كرمية من �سعادة رئي�ص حترير �سحيفة �لر�أي �لأ�ستاذ �سعيد بن فايز �آل ناجع؛ 
للم�ساركة بورقة علمية حول مو�سوع "دور �لإعالم يف مكافحة �لف�ساد"، وذلكفي ملتقى ع�سري �لإعالمي 
�لأول �لذي تنظمه �ل�سحيفة، ويرعاه �سعادة حمافظ طريب �لأ�ستاذ متعب �ملتعب، وي�سارك يف تقدمي 
حماوره نخبة من �لأكادمييني و�لإعالميني وذوي �خلربة و�لخت�سا�ص، وهو ملتقى مميز وخرج بتو�سيات 

مهمة، وميكن �أن يكون نو�ة لأعمال �أكرث عمًقا و�أهمية يف هذ� �ل�سياق يف قادم �لأيام .
وبالنظر �إىل �أعمال �مللتقى و�لأور�ق �لعلمية �لتي قدمت من خالله وجدت �أن هناك عدًد� من �ملحاور 
�إيجابي بحول �هلل، وميكن  �نعكا�ص  له  �سيكون  �مللتقى  �إثارتها يف هذ�  ذ�ت �لأهمية،ونقا�سها بل جمرد 
�أن يكون كل حمور من هذه �ملحاور مو�سوًعا مللتقى �أو ندوة �أو موؤمتر، و�لأور�ق �ملقدمة تناق�ص ظو�هر 

و�أفكاًر� جديرة بالطرح .
�إن �ملو�سوعات �لتي �سعى هذ� �مللتقى �إىل مناق�ستها ومنها : �لإعالم ومو�كبته لروؤية ٢030، و�لإعالم 
�ل�سياحة،  �سناعة  يف  �لإعالم  ودور  �لف�ساد،  مكافحة  يف  �لإعالم  ودور  ع�سري،  يف  �لب�سرية  و�لتنمية 
و�ملعايري �ملهنية و�لأخالقية وحرية �لإعالم،ودور �ملتحدث �لر�سمي، و�لتطوع ودور �لإعالم يف �إ�ساعة 
�أهمية،  وذ�ت  حيوية  مو�سوعات  جميًعا  هي  �مللتقى،  ت�سمنها  �لتي  �ملو�سوعات  من  ثقافته،وغريها 

ومناق�ستها �سرورية و�أولوية �جتماعية وتنموية .
ومبا �أن هذ� �مللتقى جاء على �لنحو �ملاأمول وبرعاية �ملحافظ وبتنظيم من �سحيفة �لر�أي على م�ستوى 
عال، فاإنني �آمل �أن يتكرر، و�آمل �أن يكون �لهاج�ص �لوطني و�لأمني و�لتنموي و�لجتماعي ماثال �أمام 
�إعالمنا، و�أن نرى يف قادم �لأيام مبادر�ت كهذه، تنقل و�سائل �إعالمنا من دورها �لإخباري �ملعتاد �إىل 

�آفاق �أكرث تفاعلية ورحابة، مبا ي�سهم يف خدمة وطننا �لغايل �لذي ي�ستحق منا �لكثري.
  و�هلل ويل �لتوفيق،،،

د. مفلح بن ز�بن �لقحطاين
وكيل كلية �لعلوم �لأن�سانية بجامعة �مللك خالد

 حول ملتقى عسير اإلعالمي األول
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�نعقد يف حمافظة طريب بتنظيم ورعاية  �لذي  �لأول بع�سري  بامللتقى �لإعالمي  �لعني  حتول ملحوظ ل تخطئه 
�سحيفة �لر�أي �لإلكرتونية، حيث فاجاأنا تنظيم هذ� �مللتقى باخلروج على ما كان ماألوف على �ل�ساحة �لعالمية 
�ملحلية، فلم ت�ست�سيف على حد علمي �ي حمافظة جديدة وطموحة مثل هذ� �للقاء باأهميته، وتعودنا فيما م�سى 
�أن يكون نهج �لعالم �لقدمي هو �ملُت�سيد لأي جتمع �أو ن�ساط �إعالمي فيختزل حتى �حل�سور يف نطاق �سيق ُمنتقى 
يدور بنف�ص مد�ر ذلك �لإعالم وممنوع �أن يتجاوزه، ويف هذ� �للقاء مل نرى ��سفاء لأي قد�سية �سخ�سية على �أي �أحد 
مع متيزهم وف�سلهم بل كان �جلميع �أ�سرة و�حدة هدفها �لتفكري يف كيف ميكن ت�سخري �لإعالم �حلديث للم�سلحة 
مد�ر�سنا  بع�ص  على  كثريً�  تتفوق  ��سرت�تيجية  بروؤًى  �لرجال  حتدث  �للقاء  هذ�  ويف  جمالتها،  ب�ستى  �لوطنية 
�لإعالمية �لتقليدية �لتي �نغلقت على نف�سها فلم ترى �لو�قع �جلديد �لذي يتغري �عالميا كل حلظة ، ول�سك �أن 
من  �لكثري  ��ستجابة  ثم  �ملتاأثب  طريب  ويف  لعقده  �ل�سابة  �لر�أي  �سحيفة  مبادرة  كانت  �مللتقى  هذ�  مفاجاآت  �أهم 
�لعالميني و�ملعنيني و�ملهتمني �ملرموقني �لذين ��ست�سعرو� دقة وح�سا�سية �ملرحلة. لهذ� كله ميكننا �لقول �أن هذ� 
�للقاء جديد� بكل مظاهره بل و�هد�فه. ويف نظري �أن �أحد ر�سائل �للقاء تقول للبع�ص �أن وجود �لق�سبان ل يعني 
و�لروؤية  �ملرحلة  تالئم  ع�سرية  م�سالك  عن  �لبحث  ويجب  �خلدمة  من  وخرج  عمله  �نتهى  فقد  قادم  �لقطار  �ن 
�لوطنية �جلديدة وتتناغم مع �لثورة �لتقنية و�ملعلوماتية �ملتعاظمة �لتي يتعاطى �سبابانا و�سغارنا مع خمرجاتها 
وي�ستجيبون مرغمني لتاأثري�تها �لالحمدودة،وجميع �خليار�ت �أمامنا �إعالميا متاحة وما علينا �سو�ء نف�ص �لغبار 
وعدم �للتفات ملن مل ي�ستوعب بعد �لفرق بني �لعالم باأ�ساليبه �لقدمية وبني �لإعالم �حلديث �ملتنفذ ذو �لتقنيات 
�لعالية د�ئمة �لتطور �ل�سريع، ولبد من �ل�سارة �إىل �أن �لإعالم �أ�سبح هو �سنو �ل�سلطة �لأوىل ومل تعد �ل�سحافة 
هي �ل�سلطة �لر�بعة و�لو�قع وجمريات �لحد�ث �حلالية و�لقادمة تثبت �و تنفي �سحة ذلك. �خري� وكاأحد �أبناء 
من  فتحدثو�  بح�سورهم  طريب  �سرفو�  �لذين  وهم  حقهم  �لف�سالء  �أ�ساتذتنا  �إيفاء  عن  يعجز  �ل�سكر  فاإن  طريب 
خالله للوطن. وبحق فاإنهم جميعا كاإعالميني و�آكادمييني وم�سوؤولني ومهتمني �أثرو� بفكرهم �للقاء �لإعالمي �لأول 
مبنطقة ع�سري و�أعطو� درو�سًا خمتلفة مبا ميتلكونه من خ�سال �سخ�سية وخرب�ت ر�ئعة وتاألق ثقايف غري م�ستغرب 
وتركو� �أثرً� لهم لُين�سى خالل �لنقا�ص و�مل�ساركة وهو ما �سيمهد بعون �هلل �لطريق �أمام لقاء�ت �إعالمية وثقافية 
�سيليه،  وما  �لتوجه  لهذ�  �ملحفز  هي  �لفريق  وروح  �لرئي�ص،  �ملحرك  هو  �ل�سباب  وعزم  هنا،  من  و�لبد�ية  قادمة 
 و�ل�سجاعة و�ملباد�أة هي �سمة �سبابنا يف �سحيفة �لر�أي ويف كل �سبابنا باملنطقة وبكل �أرجاء �لوطن �لغايل �لكبري.  
نلتقي بعون �هلل يف ملتقى جديد على دروب �لتطوير و�لإجناز�ت �حلقيقية بقيادة �عالم وطني و�ٍع يدرك �نه �أحد 

�للو�ء طيار ركن �لقوى �لوطنية �لهامة لتثبيت ��ستقر�ر وتنمية بالدنا.
عبد�هلل بن غامن �لعاب�سي

 مبادرة إعالمية وطنية بطريب

الكلمات
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�أم�سية ول بهى �ل حفاوة  ، يف  ، مبنطقة ع�سري  ، يف مل �ل�سرة �لإعالمية  �لر�أي �للكرتونية  جنحت 
 �ل�ستقبال ، وكرم �ل�سيافة ، وح�سن �لتنظيم ، �لذي قام عليه �أ�سرة ��سر�ف وحترير هذه �ل�سحيفة �ملتاألقة .
بني  ما  وتاأخرة  �لتنفيذ  يف  �جلر�أة  �أمامها  يقف  كان  ولكن  �لعام  هذ�  وليدة  تكن  ومل  قدمية  �لفكرة 
�لتاأجيل و�لت�سويق حتى �أقدمت ) �لر�أي ( بكل جر�أه على جتديد �لفكرة و�لقد�م على �لتنفيذ وهذ� ما 
ح�سل بالفعل وز�د يف هذ� �لوهج مو�فقة �أمري منطقة ع�سري �لأمري في�سل بن خالد بن عبد�لعزيز �لذي 
، فل�سموه �أجل �لتحايا  يعترب �لب �لروحي و�لد�عم و�ملتابع لك فكرة ر�ئدة ت�سب يف تنمية �ملنطقة 
. �ل�سامية  �لأهد�ف  حتقيق  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن  �إعالمية  نافذة  �أو  قناة  كل  مع  �مل�سرفه  مو�قفة   على 
و�أحبتنا  للر�أي  �جنازً�  يعترب  ذ�ته  حد  يف  �للقاء  �ل  �أهد�فها  من  يتحقق  مل  ولو  جنحت  �للقاء  فكرة 
�أور�ق  من  بالعديد  حفل  �للقاء  �أن  عن  ناهيكم  �سعودية  �للكرتونية  �سحيفة  �أول  على  �لقائمني 
. �ملهنة  يف  �ل�سليعني  �لأ�ساتذة  �لزمالء  من  عددً�  مو�سوعية  بكل  طرحها  وتناوب  �لإعالمي   �لهم 
ت�سكلت  وقد  �سيما  �أحلى  فالقادم  �مل�ستوى  بهذ�  �لبد�يات  �أن  د�م  ما  �لقادم  باخلري  يب�سر  هذ� 
. جمال  كل  يف  و�ملبدعني  للمربزين  )�لر�أي(  برعاية  �لإعالمي  �لتميز  جائزة  حتت  �للجان   �أوىل 
وبعيدً� عن �لطر�ء �لذي ت�ستحقه �لر�أي فلقد كانت ) �لر�أي ( ��سم على م�سمى برئا�سة �لقدير �ملثقف 

رئي�ص حتريرها �لطموح �لأ�ستاذ �سعيد �ل ناجع.

يحيى �ل�سربقي
 �ملدير �لإقليمي ملوؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية مبنطقة ع�سري

للرأي قصب السبق 

الكلمات
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االستقبال
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االستقبال
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مقدم الحفل األستاذ 
سعيد بن فايز آل ناجع 

رئيس تحرير صحيفة الرأي

كلمة اللجنة المنظمة 
األستاذ

 جبران بن فايز آل ناجع 
مدير عام صحيفة الرأي

القارئ  
 عبداهلل رجب

الحفل 
 الخطابي
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كلمة راعي الملتقى 
محافظ طريب األستاذ 

متعب المتعب

كلمة لجنة جائزة التميز 
اإلعالمي بعسير ألقاها 

األستاذ
يحيى العلكمي

كلمة اإلعالميين ألقاها 
األستاذ

يحيى الشبرقي
 المدير اإلقليمي 
لصحيفة الرياض

الحفل 
 الخطابي
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يقدم المحور األول اإلعالم ومواكبته لرؤية السعودية 2030

الدكتور
 صالح الحمادي 

يقدم المحور الثالث دور اإلعالم في مكافحة الفساد 

الدكتور 

مفلح زابن القحطاني 

يقدم المحور الرابع دور وسائل اإلعالم في صناعة السياحة بعسير

الدكتور 
عبداهلل الناهسي 

يقدم المحور الثاني اإلعالم والتنمية البشرية في عسير

اللواء طيار ركن متقاعد
 عبداهلل العابسي 

محاور 
الملتقى
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يقدم المحور السابع التطوع بين الواقع والمأمول

األستاذ 
علي حسن العسيري 

يقدم المحور الخامس المعايير المهنية واألخالقية وحرية اإلعالم

األستاذ 

يحيى جابر 

يقدم المحور السادس المتحدث الرسمي والدور المأمول منه

األستاذ 

محمد آل دوسري 

محاور 
الملتقى
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التكريم

م/ إبراهيم مرفت 
مدير العالقات العامة واإلعالم بكلية التقنية بأبها

رئيس فتوغرافي عسير األستاذ أحمد حاضر

لجنة التنمية السياحية بطريب األستاذ ناصر آل ناجع

محطة تلفزيون أبها األستاذ سعيد بدوي

أ/ عبد العزيز القاسم 
مدير المركز اإلعالمي بكلية التقنية بخميس مشيط

رئيس بلدية طريب األستاذ عوض القحطاني

عبدالقادر القحطاني

محافظ طريب األستاذ متعب المتعب
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التكريم

يحيى محمد العلكمي

المتحدث الرسمي بتعليم عسير األستاذ محمد الفيفي

المتحدث الرسمي بشرطة عسير الرائد زيد القحطاني

أمين مجلس شباب عسير األستاذ عادل آل عمر

المتحدث الرسمي بجوازات عسير العقيد عبداهلل آل هادي

 أ/عبداهلل الحكمي
المتحدث الرسمي للشؤون اإلسالمية بعسير

الناطق اإلعالمي للشؤون الصحية بعسير األستاذ سعيد النقير

حسين القحطاني  



20

التكريم

األستاذ مسعود معيض - جريدة الوطن

األستاذ يحيى محمد الشبرقي

الدكتور عبداهلل الناهسي

األستاذ/ فيصل حبتر

األستاذ يحيى جابر

الدكتور صالح الحمادي

الدكتور مفلح زابن القحطاني

اللواء طيار ركن متقاعد عبداهلل العابسي
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التكريم

األستاذ عبدالرحمن خليل

األستاذ عبداهلل شجاع

األستاذ فهد قداح رئيس تحرير صحيفة المجهر

األستاذ محمد الحياني رئيس تحرير صحيفة القمة

األستاذ عبداهلل سيف الشهراني

األستاذ علي حسن العسيري

األستاذ محمد آل دوسري رئيس تحرير صحيفة المناطق

األستاذ مرعي العسيري
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أحمد نيازي

األستاذ خالد آل مرّيـح - جريدة عكاظ

األستاذ سعيد معيض - جريدة الرياض

األستاذ سليمان المطوع

المصور زياد آل مالح

األستاذ أحمد شيبان رئيس تحرير صحيفة عسير

األستاذ سعد آل حسين

األستاذ سلطان آل مسلط - صحيفة أزد

األستاذ صالح األسمري رئيس تحرير صحيفة شؤون 

التكريم
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جانب من 
الحضور
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