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إنطالق فعاليات امللتقى اإلعالمي العربي
حتت شعار »اإلعالم.. متغيرات الصناعة«

بدأ امللتقى اإلعالمي العربي أعمال دورته الـ 16 
أمس األحد برعاية سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
ــوزراء حتت شعار )اإلعــالم.. متغيرات  مجلس ال
الصناعة( وذلــك في مركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي.
وحملت اجللسة األولى عنوان )أنسنة االعالم( 
لضيف شرف امللتقى أي سلطنة عمان حتدث فيها 
ــر اإلعــالم  مدير العالقات العامة فــي مكتب وزي
العماني مــروان البلوشي عن جتربة السلطنة 
فــي مــشــروع أنسنة اإلعـــالم العماني إذ تعتمد 
استراتيجيته التي انطلقت قبل عامني على محور 

أساسي وهو اإلنسان باعتباره محور اإلعالم.
واستعرض البلوشي تاريخ الصحافة العمانية 
في بلد املهجر وحتديدا في زجنبار متناوال ميثاق 
الشرف اإلعالمية من خالل عرض جتربة منهجية 
مشروع أنسنة اإلعالم مركزا على أهم بنود امليثاق.

ولفت إلى تركيز املشروع على األطفال من خالل 
استعراض أنشطة برنامج )جليس األطفال( وما 
يقدمه من أنشطة وندوات خاصة لبناء جيل يعتمد 

عليه اإلعالم العماني.
كما استعرض فكرة امللتقى اإلعــالمــي لــذوي 
اإلعــاقــة البصرية والسمعية وكيف أن وزارة 
اإلعالم العمانية تبنت تدريب خمسة أشخاص من 

ذوي اإلعاقة سنويا في مجال اإلعالم.
وتطرق إلى جتربة برنامج إعالمي املستقبل 
ــالم حتت شعار  لتدريب االطفال على فنون اإلع
)إعالمي املستقبل( اضافة الى املتحف اإلعالمي 
الــذي تعول عليه سلطنة عمان لتستمر فكرة 

مشروع أنسنة اإلعالم.
من جانبه استعرض اخلبير اإلعالمي بالهيئة 
العامة لإلذاعة والتلفزيون العماني  خالد الزجالي 
ــداد من  جتربته اإلعالمية متناوال ما صنعه األج

إرث عظيم.
ولفت الزجالي إلــى “االستعانة بسالم الفهد 
مــن الكويت لتأسيس اإلذاعـــة العمانية وأحمد 
املنصوري من اإلمــارات وأن أول )مــاش( إلذاعة 

السلطنة كان بإيعاز من سالم الفهد”.
من جهتها قالت اإلعالمية العمانية دعاء الوردية 
إن سلطنة عمان تشكل أرضية مشتركة لتحاور 
جميع األطــراف في حني عملت وزارة اإلعالم على 
أنسنة اإلعـــالم مــن خــالل إنــتــاج خطاب إنساني 
وقضايا ذات بعد إنساني تسلط الضوء على قضايا 

اإلنسان وكيفية التوصل حللول.
ولفتت الوردية إلى التفاعل الشبابي النشيط 
الــذي ينتج محتوى يتميز بسمات االستقاللية 
وقبول اآلخــر وتناول البيئة العمانية ومــا يهم 
ــددا مــن جتــارب  املــواطــن العماني مستعرضة ع
ــالم التي  الشباب العماني في مجال أنسنة اإلع
حتقق لها العديد مــن النجاحات على وسائل 

التواصل االجتماعي.
ـــالم –  وحملت اجللسة الثانية عــنــوان )اإلع
والرياضة( وأدارها اإلعالمي مصطفى اآلغا حتدث 
فيها الالعب السابق واملــدرب باململكة العربية 
السعودية سامي اجلابر الذي أعرب عن سعادته 
مبشاركته فــي امللتقى معتبرا اإلعـــالم شريكا 
استراتيجيا مهما في النجاحات الرياضية وأنه 

السلطة الرابعة ومحور كبير لكل رياضي.
ــى الـــدور املهم الــذي تؤديه  وأشـــار اجلــابــر إل
شبكات وســائــل الــتــواصــل االعــالمــي “فاإلعالم 
الرياضي ميلك األدوات لكننا نعاني جراء دخول 
ممن ال عالقة لهم بالرياضة إذ يعتبرها البعض 
مجرد دخــل اضافي أو وسيلة للشهرة في حني 

يتصف بعض اإلعالم الرياضي بعدم وضوح في 
املهنية”.

ولفت إلى أن هناك من اإلعالميني الرياضيني ممن 
ميثلون صورة مشرفة جدا ونزاهة عالية ومنهم من 
ساعده كثيرا على حتقيق جناحات لكن هناك الكثير 
مما يعوق احلركة الرياضية بسبب دخالء اإلعالم 
الرياضي معتبرا اإلعــالم الرياضي منصة كبيرة 
متثل الشريحة األكبر من املتابعني وهــو الداعم 

األكبر الجناح احلياة الرياضية بشكل عام.
وحملت اجللسة الثالثة عنوان )التنمر اإلعالمي 
واإللكتروني( قدمها اإلعالمي رامي رضوان أشار 
فيها إلى إحصاءات عاملية عن نسب التنمر وهي 
قضية شائكة وخطيرة يجب تسليط الضوء عليها 
محذرا من خطورة التنمر على وسائل التواصل 

االجتماعي والذي قد يؤدي الى االنتحار.
ــوان أن أغلب حــاالت التنمر ضد  ــح رض وأوض
النساء تأتي من النساء أنفسهن طبقا لدراسات 
األمم املتحدة داعيا إلى أهمية دراسة تلك الظاهرة 
ــر وإيــجــاد معاجلات جذرية  التي قــد تدمر األس

للقضاء عليها.
من ناحيتها حتدثت الفنانة املصرية بشرى عن 
جتربتها وما تعرضت له من تنمر وعن استحداث 
هذا املصطلح خصوصا في السنوات األخيرة الفتة 
إلى ضرورة تعريف املصطلح ومن الذي يحكم على 

فعل التنمر وكيفية التعامل معه.
من جانبها أكــدت اإلعالمية البحرينية شيماء 
رحيمي أهمية الرد بإيجابية على املتنمر او التجاهل 
في حني قالت اإلعالمية اللبنانية رابعة الزيات إن 
التنمر اإللكتروني ظاهرة قدمية لكن حدتها زادت 
بعد ظهور وسائل التواصل االجتماعي التي قد 

تؤدي بالفعل الى االنتحار.
بدورها قالت اإلعالمية العمانية هيام اجلابري 
إنه ال بد من االعتياد على احلرية الفردية واحترام 
ــى أن مشكلة التنمر  حــريــات االخــريــن الفــتــة إل
ليست عربية فقط وال بد من التعامل معها بجدية 
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القطان: منطقة صباح األحمد السكنية 
خالية من احلشرات الناقلة لألمراض

أكــــدت الــوكــيــلــة املــســاعــدة 
ــؤون الــصــحــة الــعــامــة في  ــش ل
وزارة الصحة الدكتورة ماجدة 
القطان أمس األحد خلو منطقة 
صباح األحمد السكنية ككل من 

احلشرات الناقلة لألمراض.
جاء ذلك في تصريح صحفي 
للقطان على هــامــش جولتها 
ــد  ــم فـــي مــنــطــقــة صـــبـــاح األح
السكنية برفقة مدير مشروع 
مكافحة القوارض واحلشرات 
في الـــوزارة الدكتورة سامية 
الــطــبــيــخ وفــريــق متخصص 
مــن مفتشي وفــنــيــي مكافحة 

احلشرات.
ولفتت إلــى قــيــام الـــوزارة 
بعمليات الرش الدورية ملكافحة 
احلشرات وجمع العينات من 

املــنــطــقــة أســبــوعــيــا موضحة 
أنــه تبني اإلصــابــة باحلشرات 
الــزراعــيــة فقط وال تــوجــد أي 
حشرات ناقلة لألمراض نتيجة 
العوامل الطبيعية مثل أشعة 

الشمس.
ـــدت أن وزارة الصحة  وأك
ــاون مـــع كـــل اجلــهــات  ــع ــت ــال ب
املختصة تسعى إلـــى وضــع 
احلــلــول للتخلص مــن الغطاء 
ـــذي يعتبر  الـــزراعـــي هــنــاك ال
بيئة مناسبة لتوالد وتكاثر 
واستراحة احلشرات الزراعية 
فضال عن وضــع احلــل ملشكلة 
تــصــريــف املـــجـــاري بطريقة 
صحيحة بغية تــوفــيــر سبل 
الراحة والطمأنينة للمواطنيني 

د. ماجدة القطانقاطني تلك املنطقة.

وزير الصحة يتفقد املرضى الكويتيني
في مستشفى مايو كلينيك األمريكي

ــر الصحة الشيخ  قــام وزي
الـــدكـــتـــور بـــاســـل الــصــبــاح 
ــارة املــرضــى الكويتيني  ــزي ب
املبتعثني للعالج مبستشفى 
مايو كلينيك - روشستر في 
واليــة مينيسوتا األمريكية 
لــالطــمــئــنــان عــلــى صحتهم 
ولالطالع على الرعاية املقدمة 

إليهم.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة 
فــي بــيــان صحفي أول أمس 
إن الــوزيــر الصباح بحث مع 
مدير عام املستشفى واملديرين 
التنفيذيني آفاق وسبل تطوير 
الــعــالقــات الصحية وتــبــادل 
اخلــــبــــرات والــتــخــصــصــات 
املختلفة وفرص تدريب اطباء 
كويتيني باملستشفيات واملراكز 

التخصصية االمريكية.
وأوضح البيان أن الدكتور 
الصباح يقوم حاليا بجولة 
ــض املــســتــشــفــيــات  ــع ــى ب ــل ع
االمريكية التي تعالج مرضى 
كويتيني لالطمئنان عليهم 
واالستماع الى ما يواجهونه 
ــات في  ــب ــق مـــن مــصــاعــب وع
تلقي العالج.واشارت الى أن 
الوزير الصباح قام بتوجيه 

املكتب الصحي في واشنطن 
التـــخـــاذ جــمــيــع االجـــــراءات 
لتذليل تــلــك املــصــاعــب على 
ــى ومــرافــقــيــهــم خــالل  ــرض امل
لقائه مسؤولي املكتب اجلمعة 

املاضي.
ــر  وأفــــاد الــبــيــان بـــأن وزي
ــــــى املــكــتــب  الـــصـــحـــة أوص
ــر بــاملــرضــى  ــث ــمــام اك بــاالهــت
ــأي  ـــه ب ـــالغ الــكــويــتــيــني وإب
معوقات قد تؤثر على صحتهم 
مبينا انه سوف يلتقي بالعديد 
ــه  ــارت مــن املــرضــى خـــالل زي
للواليات املتحدة لالستماع 
الــــى ارائـــهـــم ومــشــكــالتــهــم 

ومقترحاتهم.
ويــضــم الـــوفـــد الــرســمــي 
املرافق رئيس املكتب الصحي 
فــي واشــنــطــن الــدكــتــور علي 
ــزي ووكـــيـــل الـــــوزارة  ــن ــع ال
املساعد للخدمات عبدالعزيز 
الــطــشــة ومـــديـــرة الــعــالقــات 
الدولية في الــوزارة الدكتورة 
ــرة  ــدي ــــاب الــوطــيــان وم رح
ــة  ــادي ـــارك ن ـــب مــســتــشــفــى م
اجلمعة ورئيس قسم القلب 
باملستشفى الصدري الدكتور 

الشيخ الدكتور باسل الصباح يتفقد املرضىعبدالله العنزي.

»األشغال«: إجناز مبنى إدارة نزع امللكية 
للمنفعة العامة وتسليمه للجهة املستفيدة

ــال  ــغ أعــلــنــت وزارة األش
ـــس األحــــد إجنــاز  ــة أم ــام ــع ال
مـــشـــروع مــبــنــى إدارة نــزع 
امللكية للمنفعة العامة وجهاز 
ال BOT فــي منطقة جنوب 

السرة.
وقالت املتحدثة الرسمية 
باسم )األشغال( مديرة إدارة 
ــان  التخطيط املــهــنــدســة إمي
العمر لـ )كونا( إنه مت إجناز 
ــدة احملــددة  املــشــروع خــالل امل
ومت استالمه من املقاول املنفذ 
بــحــضــور اجلــهــة املستفيدة 

للمبنى )وزارة املالية(.
وأوضحت العمر أن التكلفة 
االجمالية إلنشاء املبنى بلغت 
ــار  حـــوالـــي 10 مــاليــني ديــن
كويتي )نحو 33 مليون دوالر 
أمريكي( في حني تبلغ مساحة 
املوقع تبلغ 4670 مترا مربعا 
في حني مساحة البناء 14418 

مترا مربعا.
وذكـــرت أن املبنى يتكون 
ــب وعشرة  ــرادي مــن ثــالثــة س

أدوار ليخدم اإلدارات التابعة 
للجهة املستفيدة ومنها إدارة 
ــــة  ــشــؤون املــالــيــة واإلداري ال
وإدارة الــشــؤون القانونية 

وإدارة التسويات العقارية.
ــت مــراعــاة  وبــيــنــت أنـــه مت
استحداث الهيكل التنظيمي 

لــلــجــهــة بــتــوفــيــر مــســاحــات 
لــلــتــوســعــة املــســتــقــبــلــيــة 
بــاملــبــنــى فـــي حـــني يــحــتــوي 
املــشــروع عــلــى مــســرح يسع 
100 شخص وقــاعــة تدريب 
وقــاعــات اجتماعات متعددة 

االستخدامات.
وقــالــت العمر إن املشروع 
يعد أول مشروع حكومي من 
املــبــانــي اخلــضــراء وحــاصــل 
على شهادة تقييم من منظمة 
االستدامة القطرية GSAS إذ 
من شأنه املساهمة في توفير 
استهالك الطاقة عبر األنظمة 

املستخدمة فيه.
وذكـــرت مــن تلك األنظمة 
 Gray Water System نظام
ويعنى بــإعــادة تــدويــر املياه 
املستخدمة لــلــري ودورات 
 Solar املياه إضافة إلى نظام
System الذي يسهم بتوفير 
نحو 12 باملئة مــن األحــمــال 
الكهربائية املطلوبة لتشغيل 

املبنى عبر الطاقة الشمسية.

م. إميان العمر

محافظ مبارك الكبير  يوجه بإنهاء 
ظاهرة سكن العزاب في احملافظة

وجــه محافظ مبارك الكبير محمود 
بوشهري بالعمل نحو إنــهــاء مشكلة 
انتشار سكن العزاب في عدد من مناطق 
احملافظة، مؤكدا أن انتشار هذه الظاهرة 
ــر غير مقبول وان  داخـــل احملــافــظــة أم
املالحظات والشكاوى التي وردت الى 
احملافظة بهذا اخلصوص من قبل األهالي 
جديرة باالهتمام مؤكدا متابعته لكافة 
اخلطط الرامية الى التخلص متاما من 

السكن العزابي داخل احملافظة باعتباره 
انتهاك للخصوصية مشددا على ضرورة 
تعاون املواطنني من قاطني احملافظة 

الكرام في إنهاء تلك املشكلة دون إبطاء.
ــظ بهذا  ــاف وجــــاءت تــوجــيــهــات احمل
اخلصوص عقب اجتماع عقده صباح 
أمس األحد في ديــوان عام احملافظة مع 
مدير عام مديرية امن محافظة مبارك 
الكبير العميد عبد الله سفاح ومدير 

فرع بلدية مبارك الكبير املهندس فالح 
الشمري مــشــددا خــالل االجتماع على 
ضــرورة التنسيق بني جميع اجلهات 
داخل احملافظة لتحقيق هذا املطلب في 

أسرع وقت.
ــد بوشهري استعداد احملافظة  وأك
لتقدمي كافة أوجه الدعم جلميع اجلهات 
والتي يناط لها هذه املهمة لكي متضي 
في التخلص من سكن العزاب واتخاذ كل 

اإلجــراءات القانونية بحق الوافدين من 
العزاب واملؤجرين أيضاً.

محمود بوشهري

جانب من أعمال امللتقى اإلعالمي العربي 

»حماية الطفل« تقيم 
ملتقى »اجلرمية والتنمية« 

29 اجلاري في الكويت 

اجللسة األولى بعنوان »أنسنة االعالم«
أعلنت املنظمة العاملية حلماية الطفل أمس عن إقامة ملتقاها 
األول في الكويت حتت عنوان )اجلرمية والتنمية املستدامة 

املعوقات واحللول( وذلك يومي 29 و30 أبريل احلالي.و
قال رئيس املنظمة الدكتور عبدالعزيز السبيعي في مؤمتر 
صحفي إن امللتقى يقام برعاية نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وبالتعاون 

مع املعهد العربي للتخطيط.
وأوضح السبيعي أن امللتقى يهدف الى بحث دور االسرة في 
التنشئة االجتماعية والتعريف باملفاهيم واملصطلحات احلديثة 

واألساسية لتحليل ظاهرة اجلرمية.
وأكد سعي امللتقى الستشراف االجتاهات املستقبلية للجرمية 
وتبيان دور مختلف املنظمات واالعــالم واملجتمع املدني في 
توعية املجتمع بخطورة هذه الظاهرة واقتراح طرق وآليات 

للوقاية منها.
وبني أن للمنظمة هدفا استراتيجيا بنقل وجتسيد اخلبرات 
في مجاالت التنمية املستدامة وحتديث دور املؤسسات والهيئات 

للحد من املشكالت التي يعاني منها الطفل.
وأفاد بأن امللتقى سيكون مرحلة في تطور الشراكات املستدامة 
حول البحث العلمي وآليات تطوير ايجاد احللول النافعة للحفاظ 
على اطفال الكويت ونقل اخلبرات الى الدول الشقيقة واملهتمة 

بالطفولة.
من جانبها قالت النائب األول لرئيس املنظمة املنسق العام 
للملتقى ابتسام القعود ان فعاليات امللتقى تضم اربع حلقات 
نقاشية تتناول دور مؤسسات التنشئة االجتماعية والتنشئة 

األسرية والبرامج التطبيقية للحد من اجلرمية.
ولفتت القعود الى ان الفعاليات تشمل 25 ورشة تدريبية 
متخصصة مبشاركة مختصني وأكادمييني من الكويت مشيرة ان 

الورش ستقدم شهادات خبرة للمشاركني.
ومن جهته قال عضو مجلس ادارة املنظمة عادل الراشد إنه 
بسبب انتشار ظاهرة العنف باملدارس في الفترة االخيرة رأت 
املنظمة ان عليها مسؤولية حتديد اسباب هذه الظاهرة للحد منها 

بالتعاون مع وزارة التربية ألن هدفها حماية الطفل.
وأضــاف الراشد أن اخلبراء املشاركني بامللتقى سيطرحون 
حلوال لهذه الظاهرة الــى جانب تسليط الضوء على اختالف 
أشكال العنف في املدارس مشددا على أهمية تطوير الشراكات 
مع قطاعات الدولة املختلفة ألن قضايا الطفل ال تقتصر على جهة 

محددة.

جانب من املؤمتر الصحفي


