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الكويت تعرض أمام مؤمتر طبي بالدوحة 
جتربتها في مجال اجلراحة عن بعد

ع��رض��ت الكويت 
أم��س األرب��ع��اء أم��ام 
م���ؤمت���ر ال���رع���اي���ة 
ال��ص��ح��ي��ة )وي����ش 
2018( جتربتها في 
مجال تطبيق الطبابة 
عن بعد في العمليات 
اجلراحية واستخدام 
الشبكات االلكترونية 
في تدريب اجلراحني.

وق��������ال رئ���ي���س 
اجلمعية الكويتية 
للجراحني ورئيس 
ق����س����م اجل����راح����ة 
مب��س��ت��ش��ف��ى ج��اب��ر 
األح���م���د ال��دك��ت��ور 

الشيخ سلمان الصباح ل� )كونا( عقب عرض تلك التجربة في 
املؤمتر ان��ه استعرض من خ��ال ع��رض مرئي دور الشبكات 
االلكترونية واستخداماتها في تدريب وتعليم اجلراحني مبينا 
ان شبكة الكويت تعد من اكبر الشبكات في املنطقة وتضم 18 

مركزا صحيا مت ربطها بشبكة واحدة.
وذكر أن مشاركته في هذا املؤمتر العاملي جاءت بناء على 
دعوة اللجنة املنظمة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
املجتمع لعرض جتربة وخبرة الكويت في مجال هذه الشبكة 
واستخداماتها مضيفا ان قطر وع��دة دول اب��دت رغبتها في 

التعاون مع الكويت في مجال هذه الشبكة االلكترونية.
وأوضح انه يتم االستفادة من تلك الشبكة من خال االطاع 
على جميع العمليات اجلراحية في املراكز املختلفة وكذلك 
احمل��اض��رات والنقاشات العلمية من خ��ال االجهزة اخلاصة 
بالشبكة او ربطها بالهواتف النقالة ملتابعة احلدث واملشاركة 

بالنقاش.
وأش��ار الى اهمية تلك الشبكة ملواكبة التطور السريع في 
العمليات اجلراحية في السنوات العشر االخيرة واالطاع من 
خالها على احدث الطرق والتقنيات واالجهزة املستخدمة في 

العمليات وتبادل اخلبرات.
وأكد أهمية تلك الشبكات في مجال التعليم واالستغناء عن 
عناء السفر من خال نقل اخلبرات واملعلومات الى مكان محدد 
ميكن االط��اع عليه من قبل االطباء واجلراحني كما انها توفر 
الوقت والتكلفة.ولفت الدكتور سلمان الى دور تلك الشبكات 
في اب��راز خبرات اجل��راح��ني الكويتيني من خ��ال مشاركتهم 
بالعمليات خارجيا وعلى مستوى املراكز الصحية االقليمية 
والعاملية كما انها تعكس جهود وزارة الصحة الكويتية لارتقاء 

بالرعاية الصحية في الباد.
وأفاد بأنه ميكن استخدام تلك الشبكة في متابعة احلاالت 
الصحية لبعض املرضى املبتعثني من الدولة للعاج في اخلارج 
مما يساهم في تقليل فترة سفرهم وتقليل تكلفة العاج عبر 

متابعة حاالتهم الصحية مع اطبائهم في مختلف دول العالم.
وأض���اف أن��ه ميكن االس��ت��ف��ادة م��ن تلك الشبكة ايضا من 
خال جلب اخلبرات وعرض عمليات جراحية الطباء عامليني 
وتقنيات حديثة لاطاع عليها وحتقيق اكبر استفادة للجراحني 

الكويتيني.
وقال إن وزارة الصحة الكويتية تهدف الى توسيع نطاق عمل 
الشبكة لتصبح اقليمية وعاملية من خال االرتباط مع مراكز 
دولية لتبادل اخلبرات املختلفة في مجال عمليات اجلراحة 
وتوسيع عمليات التواصل مع اجلراحني العامليني ملتابعة احدث 

التطورات.
واعتبر ان من مزايا تطبيق الشبكة االلكترونية في الكويت 
تقليل فترة التدريب والتكلفة الدراسية لاطباء واملساهمة في 

نشر اخلبرات وتبادلها بشكل اسرع.
واش��ار الى دور الشبكات االلكترونية في الطبابة عن بعد 
في التواصل مع الدول النامية ملتابعة احلاالت املرضية لديهم 
وتقدمي احمل��اض��رات وال��ورش��ات العملية وع��رض العمليات 
اجلراحية بغرض التدريب.واكد ان للشبكة دورا مهما في 
املستقبل السيما مع االهتمام الكبير في هذا املجال مبواكبة 
التطور السريع للتقنيات احلديثة واالجهزة املستخدمة في 

العمليات فضا عن التعليم وتبادل اخلبرات.
ويشتمل برنامج مؤمتر )ويش 2018( الذي انطلقت اعماله 
امس على تسعة محاور بحثية تستند الى االبحاث القائمة 
على االدل��ة لتسليط الضوء على حتديات الرعاية الصحية 
االكثر احلاحا في العالم والسعي ملعاجلتها.وتتضمن احملاور 
القلق واالكتئاب وعلم البيانات والذكاء االصطناعي والتصميم 
في مجال الصحة وصحة العني والرعاية الصحية في ظروف 
النزاع واالخ��اق االسامية والرعاية التلطيفية والتمريض 
والتغطية الصحية الشاملة ودور القطاع اخلاص في الرعاية 

الصحية والتهاب الكبد الفيروسي.

خالل رعايتها حفل تكرمي املشاركني في اجتماع جلنتي العمل والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون 

الصبيح: الكويت حريصة على إحالل العمالة الوطنية وعالج اخللل في التركيبة السكانية 
ريا�ض عواد 

أك��دت وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح 
حرص دولة الكويت على تنفيذ سياسة إحال 
العمالة الوطنية محل العمالة ال��واف��دة في 
مختلف القطاعات انطاقا من احل��رص على 

معاجلة اخللل في التركيبة السكانية .
وقالت الوزيرة الصبيح عقب رعايتها حفل 
تكرمي املشاركني في االجتماع الرابع للجنتي 
العمل والشؤون االجتماعية في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية .
وأشارت الصبيح الى أن دول املجلس نعمل 
على االستفادة من بعضها البعض  في جتارب 
االح��ال مبينة ان��ه يعتبر ركيزة اساسية من 
قبل ق��ادة دول مجلس التعاون الفتة ان باب 
االنتقال بني العمالة اخلليجية بني الدول مفتوح 
باستمرار وسيتم مناقشته خال االجتماع حيث 

يقوم على مؤهات الشخص ذاته 
وردا على س��ؤال ح��ول ال��س��وق اخلليجية 
املشتركة اك��دت الصبيح انها مطلب خليجي 
م��ازال قيد الدراسة وهو اليقتصر على وزراء 
العمل بل هناك وزارات اخرى نعمل معهم بشكل 
متكامل مبا يخص مجال العمالة وبيئة العمل 
وهناك توافق فيما بني دول املجلس متمنية ان 
يكون هناك اجتماع مع وزراء التجارة للوصول 

الى نتيجة ايجابية بشأن السوق.
وحول االجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون 
االجتماعية وجلنة وزراء العمل في دول مجلس 
التعاون اكدت الصبيح ان  اللجان تعقد ملناقشة 
بنود ج��دول االعمال على مستوى وزاري في 
مجال ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل سيشمل 
ال��ت��ش��ري��ع��ات امل��وح��دة الس��ي��م��ا ف��ي م��وض��وع 

االعاقة والعمل التطوعي املة ان يتم اعتمادها 
ليتم رفعها للقادة واعتمادها لترى النور كل 
حسب دس��ت��وره وقانونه الفتة ان االجتماع 
سيتطرق ملناقشة قضايا املسنني وتوحيد العمل 

االجتماعي حيث هناك استراتيجية متكاملة 
يجري متابعتها ملعاجلة اي خلل حال وجوده 

ليتم دعمها وفق كل دولة. 
وعلى مستوى قطاع العمل اشارت الصبيح 

الى انه سيناقش موقف كل دولة امام املنظمات 
النقابية مبا يتعلق مبعاملة املقدمة للعمالة 
في كل دول��ة الى جانب قضية اح��ال العمالة 
الوطنية في دول مجلس التعاون ال��ى جانب 

انسياب انتقال العمالة بني دول املجلس.
ولفتت ان االجتماع سيسلط الضوء على 
بعض التجارب الناجحة في كل دولة وتسليط 
الضوء على التجارب التي مازالت في بدايتها 

ونقل التجارب الناجحة بينها على مستوى 
التفتيش او السامة املهنية وك��ل م��ا يتعلق 

بقضايا العمل مبا فيها التشريعات 
وأكدت الصبيح خال االجتماع على ضرورة 
حتقيق تطلعات القادة وتوجيهاتهم السامية 
في تفعيل وتوحيد مؤسسات العمل اخلليجي 
املشتركة تعزيزاً ملكانة دول املجلس الدولية 
واإلقليمية، حيث تفرض علينا الظروف الراهنة 
في املنطقة، العمل معاً وضمن استراتيجية 
واضحة ومتناسقة بني مختلف املجاالت ذات 
العاقة بقطاعي العمل والشؤون االجتماعية 
لتحقيق التنمية االقتصادية التي تصبوا إليها 

مجتمعاتنا.
وزادت الصبيح تقع على عاتق وزراء العمل 
بدول العالم كافة مسؤولية توفير فرص العمل 
الائق للباحثني عن عمل من أف���راد  املجتمع 
وخ��اص��ة املؤهلني منهم، وه��و م��ا ي��ؤدي إلى 
استقرار املجتمعات وحتريك عجلة التنمية، 
حيث هناك حاجة إلى املزيد من التطوير والبناء 
على ما حتقق من إجنازات في السنوات املاضية.

م��ن جانبه أث��ن��ى األم���ني املساعد للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية في األمانة العامة 
ملجلس التعاون خليفة العبري  على جهود 
الكويت استضافة االجتماع ال��راب��ع ل��وزراء 
ال��ش��ؤون وال��ع��م��ل متقدما بخالص التهاني 
والتبريكات الى سلطنة عمان بالعيد الوطني 

الثامن واألربعني.
وق��ال في كلمته خال االجتماع ان ال��وزراء 
يتطلعون نحو حتقيق األه��داف والتوجيهات 
ألصحاب اجلالة والسمو ق��ادة دول املجلس، 
ال��رام��ي��ة إل���ى ت��وف��ي��ر أق��ص��ى س��ب��ل ال��راح��ة 

والطمأنينة اإلجتماعية ملواطني دول املجلس.
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خالل ندوة »البرملان ووسائل اإلعالم« التي نظمتها اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال

نواب وأكادمييون يطالبون بإعادة النظر في التشريعات املنظمة لآللة اإلعالمية

الوزيرة هند الصبيح تتوسط الوفود املشاركة 

راكان النصف متحدثاً

أقامت  اجلمعية الكويتية لإلعام واالتصال مساء  
الثاثاء ن��دوة بعنوان« البرملان ووسائل اإلع��ام«، 
مبقر اجلمعية املؤقت باليرموك ، مبشاركة النائب 
أسامة الشاهني، و النائب راك��ان النصف، و النائب 
د.خليل أب��ل، و النائب علي الدقباسي، و النائب 
احلميدي السبيعي، باالضافة الى عدد من األكادمييني 

واإلعاميني.
وناقشت الندوة التي أدارها ماضي اخلميس األمني 
العام للملتقى اإلع��ام��ي العربي ورئيس اجلمعية 
الكويتية لاعام واالت��ص��ال ع��دد من احمل��اور اهمها 
دور وسائل االعام في توصيل املعلومات  للجمهور، 
وحرية تداول املعلومات واحلصول عليها، واملصلحة 
العامة واحلق في املعرفة، واهم التشريعات االعامية 
وح��ري��ة التعبر، واخ��اق��ي��ات العاقة ب��ني البرملان 

واالعام.
وقال النائب راكان النصف ان االعام اصبح أكثر 
تأثيرا عما سبق، مشيرا الى ان االنقابات في بعض 
الدول العربية في الوقت الراهن  تقوم من خال التأثير 
اإلعامي  من  مؤسسات  حكومية و خاصة، مشيرا الى 
ان املؤسسات  االعامية وادواتها احلديثة لها تاثير 

على الساحة االن.
وأضاف النصف البد من  التصّدي للتحديات التي 
يواجهها املجتمع االن ، وحتديداً تلك التي برزت بشكل 
حديث وواض��ح خال الفترات املاضية والتي زادت 
من صعوبة الدور اإلعامي في كيفية التعامل معها أو 
التنبؤ بها أو حتليلها بشكل يوضح احلقائق بعيداً عن 

العواطف أو االنحياز.
وفي نفس السياق قال  النائب الدكتور خليل أبل 
خ��ال حديثه بالندوة أن ال��ك��ام م��ن خ��ال وسائل 
االعام احلديثة خاصة تويتر البد من ضبطه خاصة 
في ظل املواطن الصحفي، مشيرا الى ان احلرية ليست 

مطلقه خاصة في ظل مجتمعاتنا احملافظة.
وأض���اف أب���ل  أن  ه��ن��اك ع��دد م��ن رواد منصات 
التواصل االجتماعي لديها النية في ذبذبة  السام  
واألمن االجتماعيني، مؤكدا أن هناك عدد من القوانني 
الكويتية البد من اعادة دراستها، باالضافة الى زيادة 
وعي املجتمع للتعام مع الرسالة التى يتلقاها ليتحرى 

الدقة في ما يصدق او يكذب.
ومن جانب أكد النائب اسامة الشاهني أن أي سلطة 

من السلطات الثاث تعمل االن بحذر في ظل وجود 
حريات اعامية حقيقية بالكويت، مشيرا الى أهمية 
احلفاظ على مؤسساتنا االعامية وحمايتها خاصة 
في ظل إعام كويتي مفتوح، داعيا الى طرح قوانني 

متنع املال خاصة السياسية  عن السلطة اإلعامية.
وأض���اف الشاهني الب��د م��ن بقاء رؤوس األم��وال 
االعامية   في يد السلطة، مؤكدا على اهمية  حترير 
هيمنة االق��ام من اصحاب االم���وال، مبينا  ض��رورة  
الفصل ب��ني الصحفيني او االع��ام��ي��ني وب��ني ماك 
الصحف ووسائل االعام، التاحة الفرصة  لاعاميني 
والصحفيني ان ينقلوا ما يتعرضون له بكل شفافية 

وحيادية دون تدخل اصحاب املؤسسات االعامية.
ومن ناحيته قال النائب علي الدقباسي  ان هناك 
مؤسسات اعامية تتمتع بشكل كبير بحرية في طرح 
املوضوعات، خاصة في ظل التطور التى تتمتع به مثل 

هذه املؤسسات من استخدامها للتكنولوجيا احلديثة.
واض��اف الدقباسي ال ميكن بشكل من االشكال ان 

تغلق االف��واة بل البد من دعم التشريعات التى تدعم 
حرية االعام، مشيرا الى وجود جتارب فردية تعمل 
على تغير ص��ورة الوسائل االعامية باملجتمع من 
خال تشوية االعام والبد من تنمية احلرية املسؤولة 
في عمل ه��ذه املؤسسات، خاصة في ظل مجتمعنا 
ال��ذي يحتاج ال��ى حماية، مشيرا ال��ى وج��ود جهات 
مخابرتية عاملية تعتمد على وسائل االع��ام خاصة 
في ظل منصات وسائل التواصل االجتماعي، مشيرا 
الى ضرورة عدم االنتقاص من حقوق البشر واملجتمع 
والوطن في ظل رؤية سمو االمير الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح  في عدم الهمز واللمز بوسائل االعام 

وبرامج التواصل االجتماعي.
وف��ي سياق ال��رؤي��ة القانونية ملجلس االم��ة في 
العاقة بني البرملان واملؤسسات االعامية قال النائب 
احلميدي السبيعي ان امل���واد  20 و 27 م��ن قانون 
2006/3 تعمل على تقيد املؤسسات االعامية، 
باالضافة الى زج االشخاص بالسجون ، مؤكدا البد 

من تعديل قانون املطبوعات وقانون املرئي واملسموع 
وغيرها من القوانني املؤيدة للحريات.

وأض��اف السبيعي ان برامج التواصل االجتماعي 
لها تاثير باملجتمع، والبد من االخذ باالعتبار باهمية 
ه��ذه الوسائل باعتبارها وسائل لاعام احلديث، 
مشيرا ال��ى هناك رؤي��ة داخ��ل املجلس ال��ى مناقشة 
عدد من القوانني تعمل على زيادة احلريات االعامية 
باالضافة الى وجود عدد من االقتراحات التى سترى 

النور قريبا.
اجل��دي��ر بالذكر أن اجلمعية الكويتية لإلعام 
واالتصال هي جمعية مشهرة  حتت رقم )1/172( 
لسنة 2011، كجمعية علمية متخصصة في مجال 
اإلع��ام واالت��ص��ال في دول��ة، وتهدف ال��ى النهوض 
باإلعام الكويتي ليؤدي دوره الفاعل في املساهمة 
بالنهضة احلضارية واملدنية التي تشهدها الكويت، 
باالضافة ال��ى  تقدمي االستشارات في مجال اإلعام 

واالتصال للقطاعني العام واخلاص.

ل��������������ي حل��������������ا ا ق�������������������ت  ل�������������������و ا ف�������������������ي  ًا  ث������������������ي������������������ر ت������������������أ ك�����������������ث�����������������ر  أ ص�����������������ب�����������������ح  أ م  ع������������������������������������ال إل ا  : ل����������������ن����������������ص����������������ف ا
ف�����������ظ�����������ة حمل�����������ا ا ت����������ن����������ا  م����������ج����������ت����������م����������ع����������ا ظ������������������ل  ف������������������ي  م�����������ط�����������ل�����������ق�����������ة  ل�����������ي�����������س�����������ت  ي������������������ة  حل������������������ر ا  : ب����������������������������ل أ
ي����ت ل����ك����و ب����ا ح����ق����ي����ق����ي����ة  م����ي����ة  ع����ال إ ت  ي����ا ح����ر د  ج����و و ظ����ل  ف����ي  ر  ب����ح����ذ ت����ع����م����ل  ت  ل����س����ل����ط����ا ا  : ه����ني ل����ش����ا ا

أبل يتوسط الدقباسي وشاهني

اإلع�������������������الم ح������������ري������������ة  ت������������دع������������م  ال������������ت������������ي  ال����������ت����������ش����������ري����������ع����������ات  إط���������������������������الق   م��������������ن  الب�������������������د  ال������������دق������������ب������������اس������������ي: 

اإلع����الم����ي����ة  امل������ؤس������س������ات  ت����ق����ي����ي����د  ع����ل����ى  ت����ع����م����ل  قانون3/2006  م������ن   27 و   20 امل�����������واد  ال����س����ب����ي����ع����ي: 

ماضي اخلميس يدير الندوةالنواب خال الندوة

الدكتور الشيخ سلمان الصباح


