
 

 

 »وسائل ا�ع�م وحرية التعبير والشفافية«

    2015شباط  07السبت 

  

» بيت المستقبل«، عقد »وسائل ا�ع�م وحرية التعبير والشفافية في العالم العربي«تحت عنوان 
ا5شرفية، حلقة نقاش شارك » لو غبريال«، في فندق »كونراد اديناور«بالتعاون مع مؤسسة 

  . والعالم العربيفيھا اع�ميون من لبنان 
  

في لبنان، مشدداً على أھميّة » كونراد اديناور«افتتح الندوة بيتر ريملي الممثّل المقيم لمؤسسة 
  . حرية التعبير وتنّوع اBراء وا5فكار

  
بات » بيت المستقبل«، فأّكد أّن إعادة اط�ق »بيت المستقبل«من جھته، تحدث سام منسى عن 

 10م ھو النشاط الثاني بعد مؤتمر ليوم واحد عقد في واشنطن في النقاش اليو«: وقال. حقيقة
الديموقراطية والتنمية في : تحت عنوان، بعد العاصفة GMFبالتعاون مع  2013كانون ا5ول 

وسائل اNع�م وحرية التعبير والشفافية في «أّما حلقة اليوم فھي تحت عنوان . شرق أوسط جديد



ق متابعة لقاء واشنطن وتصّب في إطار المواضيع المنوي ، وتأتي في سيا»العالم العربي
للسنة ا5ولى، وربما الثانية ايضاً، والتي تدور » بيت المستقبل«ة عمل مقاربتھا في روزنام

ماذا بعد ھدوء العواصف في منطقتنا وما ھي أھّم : حول محطة رئيسة ومحورية ھي
باختصار، العنوان البارز «: وأضاف منسى. »المعض�ت وكيف يمكن مواجھتھا ومعالجتھا؟
الم العربي للنھوض السياسي واNقتصادي 5نشطة المركز ھو بلورة مشروع مارشال للع

  .»واNجتماعي والثقافي
  

، »تحديات وفرص - الشفافية في وسائل اNع�م العربية «ثم عقدت الجلسة ا5ولى تحت عنوان 
أدارتھا ا�ع�مية جيزيل خوري، وتحدث فيھا البروفيسور باسكال مونان واNع�مي عبد 

  .الوھاب بدرحان
  

بين  -الشفافية والموضوعية في وسائل اNع�م العربية «ية تحت عنوان وعقدت الجلسة الثان
» النھار«، وأدارتھا اNع�مية رلى كساب، وتحدث فيھا مدير تحرير جريدة »المرتجى والواقع

اNع�م ووسائل التواصل «وناقشت الجلسة الثالثة . نبيل بو منصف واNع�مية ندى عبد الصمد
، أدارھا اNع�مي ربيع الھبر، وتحدث فيھا المدير العام »اقضتكامل أو تن -اNجتماعي

  .ايلي خوري، والمدّون جينو رعيدي» كوانتوم»لـ
  

، أدارھا اNع�مي نديم قطيش، »تجربة التلفزة العربية«أّما الجلسة الرابعة فركزت على 
ورة مي الدكت MCFفي بغداد مشرق عباس ورئيسة مؤسسة » الحياة«وتحدث فيھا مدير مكتب 

 Nowوفي الجلسة ا5خيرة، قدمت الخ�صة والتوصيات مديرة تحرير موقع. شدياق
Lebanon حنين غدار.  

  


