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الدفاع عن احلريات  أطلق مركز 
ل  مية والثقافية »سكايز« خ اإلع
البستان  فندق  ف��ي  مؤمتر صحفي 
- ب��ي��ت م���ري، ت��ق��ري��ره األول لرصد 
الغاز  ل��ق��ط��اع  اإلع�ام��ي��ة  التغطية 
بحضور ممثل  لبنان  في  والنفط 
عن وزارة الطاقة واملياه، أعضاء من 
البترول وسفراء  إدارة قطاع  هيئة 

. مي وعدد من اإلع
حتدث مدير مركز »سكايز« أمين 
مهنا ف��رأى ان »قطاع النفط والغاز 
عليه  يعول  استراتيجي  قطاع  ه��و 
واقتصاده  لبنان  لتطوير  الكثير 
مستقبل  ولضمان  التحتية  وبنيته 

أجياله.
»التكهنات  أن  ال������ى  ول����ف����ت 
كثيرة ح��ول كمية ال��غ��از ف��ي لبنان، 
ان  ال��ى  املالية«،مشيرًا  وال��ع��ائ��دات 
»املعلومة الدقيقة حول هذه املسألة 
�ال التنقيب.  ل���ن ت��ظ��ه��ر إال م���ن خ�
�ام ي��س��ب��ق ذل����ك، ي��ب��ق��ى في  وأي ك��
والتوقعات،  اإلح���ت���م���االت  إط�����ار 
فهل ه��ذا يعني ان��ه يجب اإلنتظار 
ق��ب��ل اإله��ت��م��ام ب��ال��ق��ط��اع؟«، ودعا 
ال��ص��ح��اف��ة ال���ى ان »ت��ف��س��ر مراحل 
عملية استكشاف موارد لبنان بشكل 
يفهمه اجلمهور، وأن تدحض األرقام 
م  الوهمية التي يتم تعميمها واألح
ال��ى وقائع  ال��وردي��ة غير املستندة 
علمية، م��ش��ددًا على حق الصحافة 

السؤال منذ اليوم عن األث��ر البيئي 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ق��ي��ب واإلس���ت���خ���راج 
وال��ض��م��ان��ات ال��ض��روري��ة لتفادي 

الكوارث البيئية«.
وأك��د أن »لعملية التنقيب فوائد 
ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ع���دي���دة: الهندسة 
والفنادق التي ستستقبل العامل 
التي ستؤمن  واملطاعم  القطاع  في 
امل���آك���ل ل��ل��ع��ام��ل�ن ع��ل��ى املنصات 
وغيرها من القطاعات، مشددًا على 
ض���رورة إدراك م��ا يحصل فع في 
ال��دول املجاورة للبنان ومدى تأثير 
ال��ت��ط��ورات ه��ن��اك ع��ل��ى ال��ق��ط��اع في 

لبنان ومستقبله«.
وأشار الى انه »لهذا السبب، قام 
مركز »سكايز« بالتعاون مع عدد من 
رصدت  تفصيلية،  بدراسة  ء  الزم
النفط  ل��ق��ط��اع  اإلع�ام��ي��ة  التغطية 
م،  وال��غ��از ف��ي معظم وس��ائ��ل اإلع
من 1 شباط لغاية 15 نيسان 2014، 
مت رص��د 122 خبرا ومقاال وتقريرا 
ومقابلة جرى حتليلها وفقا ملعايير 

التوصياتعلمية.
ورف���ع م��رك��ز »س��ك��اي��ز« توصيات 

عّددها مهنا أبرزها:
 التدقيق الدائم في املعلومات.

املعلومات وفقا  تنويع مصادر   
املرتبطة  اإلخ��ت��ص��اص��ات  ل��ت��ن��وع 

بالقطاع.

 اإلس�����ت�����ث�����م�����ار ف�������ي ت�����دري�����ب 
تطورات  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ص��ح��اف��ي�ن 

القطاع.
تتناولها  التي  املواضيع  تنويع 
املقاالت والتركيز على الشق البيئي 

واإلجتماعي.
 م��ت��اب��ع��ة أك���ث���ر دق����ة لتطورات 
وإسرائيل  ق���ب���رص  ف���ي  ال���ق���ط���اع 
واجلوار املباشر في شرق املتوسط.

ع الدقيق على جتارب دول  اإلط
أخرى واإلستفادة منها وتوضيحها 

للمواطن اللبناني.
وأكد أن مركز »سكايز« لن يتوقف 

عند تنظيم الدورات التدريبية.
وأع��ل��ن ع��ن ت��ق��دمي منح للتدريب 
اللبناني  الصحافي  م��ن  ل��ع��دد 
ال����ن����روج ومدينة  ال�����ى  ل���ل���ذه���اب 
القدرات  لبناء  تكساس  هيوسنت- 
أب����رز امل��ؤس��س��ات الصحافية  ف���ي 
املتخصصة في تغطية هذا القطاع، 
�اق تطبيقات  ب���اإلض���اف���ة ال����ى إط��
متوفرة  ستكون  الذكية،  للهواتف 

. لكل املواطن
وحت�����دث�����ت ك���ي���ل���ي ارن�����ي�����ا عن 
للصحافة  ال���ع���امل���ي  امل���رك���ز  دور 
وال���دمي���ق���راط���ي���ة ف�����أش�����ارت ال���ى 
ان »ال���ه���دف األس���اس���ي ه���و جعل 
الصحافي أكثر كفاءة في تغطية 
األخبارالتي تتعلق بالنفط بطريقة 

أفضل«.

أعلن عن منح تدريب مركز »�سكايز« 

حافيني لتغطية قطاع النفط والغاز لل�


