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 في شك! ملح على &لصع*J &ألخالقي 8&لسل8كي5 8خص8صاً &; )ناE عج2&ً 8&ضحاً في &لتش3*عا1في +! ما *عان*B &إلعال( &ل3قمي &للبناني م; ف8ضى 8&سعة5 ب123 &لحاجة &لى تن+*( )'& &لمجا!
Media العال( &ل3قمي. ل'لRP 5Eلق1 جامعة س*MJ &للM2*8 &8! منتTJ لإلعال( ل( *Q& P3R تعJ*! على ق8&ن*; &العال( &للبنان*ةP Q& 5نOا ل( تشJO على &لثM38 &لحاصلة في &1994&العالم*ة. فمن' &لعا( 

Studies Forum 2014 8ساحة للح Vال8لى &لى خل& Bفي نسخت WJ( 5"ًنتاجاX8 ًل3قمي سل8كا& )حم! عن8&; "&إلعال Q'إلعال( &ل*8(. 8&ل& B3 عما *حتاج&

 &لمحام*;اV &ألخالV &لمOني 8&لقان8نيP '& 5كJ 3ئ*] لجنة &لمعل8مات*ة 8&لتكن8ل8ج*ا &لحJ*ثة في نقابة    ت3ك2 &لحZ*J في &لمنتTJ على مح38*;: &أل8! ع; ح3ّ*ة &إلعال( على &لشبكة &لعنكب8ت*ة 8م*ث
عال(م3&3*تOاP8 5ضاW &لقا3_ &; )ناE ف3قاً ب*; &لصحافة &لمكت8بة 8&لم8&قع Xلكت83ن*ة5 8ب*; &إلش3ب! &لقاP _3; مشا3*ع &لق8&ن*; &لمقت3حة لإلعال( *ج[ P; تضم; ح3*ة &لتعب*3 8تحاف+ على &ست

تسأل1 "عم; *3&ق[ ما *حص! م; ش8&ئ[ في &إلعال( ل*] فقR في في ح*; تنا8ل1 مM3*J م`سسة "Xعال( بال حJ8J" &إلعالم*ة ماجP MJب8 فاض! قض*ة &ألخالV &لمOن*ة 8.&اللكت83ني5 &ل'Q *ختلW تماماً
Jل*! Pخالق*ا1 8سائ! &إلعال(خب53 8&لمحاف+ة على &لشفاف*ة5 8&لتأكJ م; &لمصاP8 .3Jعلن1 ع; RXالV لبنا; ب! على صع*J &لمنRقة؟" كما ش1JJ على 8جJ8 مباTJء Pساس*ة للنش53 8منOا &لتأكJ م; &ل
م*; كمص3J مفت8_.على &لشبكة &لعنكب8ت*ة (باللغت*; &لع3ب*ة 8&إلنكل*2*ة)5 &ل'Q 8ضعتB بتصW3 &إلعالم**; 8&لمOت

ة.في &لمقاب! تمح38 &لقس( &لثاني م; &لمنتTJ ح8! &إلعال( &ل3قمي 88سائ! Xنتاf &لمع3فة &لحJ*ث

أس*] شيءحZ*J لـ"مOا3&1 ن*28" &نB &لمنتTJ &أل8! &ل'Q تعقgJ &لجامعة في )'& &إلRاWJO* 8(8 53 &لى تت`كJ &الستا'M &لمساعMJ في قس( &ل3J&سا1 &العالم*ة في جامعة س*MJ &للM2*8 ما3*ا PبJ*2 8 في 
J*العال( &ل3قمي *ج[ &; *ت( على صع& E81 &; &لتغ*3 في سلP38  .إلعال( &ل3قمي& J*م; &لجامعا1ملم8] على صع JJبالش3&كة مع ع M2*8لل& MJ*جامعة س B*لمنا)ج في &لجامعا51 8)8 ما تسعى &ل& 

&للبنان*ة.

ة &لتي غالباً ما تبحZ عما )8 مث*53 88ضع م*ثاP Vخالقي ب*; &لRال[5 &السات'5M 8&لمتخصص*; فيفي &لمقاب! Pشا13 &لت8ص*ا1 &لصاM3J ع; &لمنتTJ &لى ضM383 تالفي &لتقص*3 في &لتغR*ة &إلعالم*
.ل8&قع&لمجا! 8&لعم! على تRب*ق5B كي ال *تح8! &لمنتTJ مجP J3فكا8R 3با8*ة ال *مك; &لعم! بOا في &

(لمقا_ Uذ( شا2[

0

تحق+ق | (لرقمي؟ (إلعال= (ألخالقي (لم+ثا$ س+نظم Uل  | Maharat News | b)2اcن+و8 م http://maharat-news.com/News/135498 /تحق+ق /index.html

1 of 4 5/7/14, 4:05 PM


