
اعتبر نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد 
اجلارلله أن رعاية سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء مللتقى اإلعالمي العربي 
ال��ذي استمر على م��دى 15 عاما مؤشر على 

أهمية فكرة امللتقى وحيوتها.
وأع��رب اجلارالله خالل اجللسة اخلتامية 
مللتقى اإلعالمي العربي ال15 عن سعادته في 
ان تكون دولة الكويت موقعا يجمع االعالميني 
العرب مؤكدا انها »فرصة جيدة لكي نتحدث 

عن قضايا وهموم ومشاغل املنطقة«.
وقال إن اجلميع يدرك خطورة اإلع��الم وما 
يسهم به في الكثير من األم��ور وف��ي تطوير 
الوعي املجتمعي، مضيفا انه اذا لم يتوافر ذلك 
الوعي بأهمية االعالم فانه سيكون لدينا قصور 

في نظرة املجتمع.
وأش���ار إل��ى ال��ف��رق ب��ني ال��واق��ع اإلع��الم��ي 
احلاضر عنه في السابق وكذلك عملية نقل 
املعلومة س���واء م��ن خ��الل التشويه او نقل 
احلقيقة ضاربا مثاال على ذلك »في ان هناك 
دولة يكون لديها قضية عادلة ولكن ال يوجد 
لديها اعالم جيد من اجل الدفاع عن تلك القضية 
والعكس صحيح اذا كان هناك اعالم محترف 

وسط قضية غير محقة«.
وت��ط��رق اجل��ارال��ل��ه ف��ي حديثه إل��ى ث��ورة 
اإلع��الم اجلديد من خالل التواصل االجتماعي 
وكيف اصبح هذا االعالم هو احملرك في املجتمع 
»وك��ي��ف اصبحنا ن��راه نهجا وت��ط��ورا اشعل 
ثورات واسقط دوال« مؤكدا ان السيطرة عليه 

شبه مستحيلة.
وذك���ر أن ب��رام��ج ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 

»أصبحت مكاناً مناسباً إلط��الق اإلش��اع��ات 
وجتد القبول من خالل من يتعامل معها« معربا 
عن امنياته ان يتم حتصني املجتمع من خالل 

التوعية »الننا امام مخاطر كبيرة«.
وقال نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد 
اجل��ارال��ل��ه إن تقليص البعثة الدبلوماسية 
الفلبينية في البالد أمر وارد في ظل التجاوزات 
والتصريحات التي يطلقها املسؤولون في 

الفلبني.
واستبعد اجلار الله خالل اجللسة اخلتامية 
في امللتقى االعالمي العربي ال15 ان يصل االمر 

بني دولة الكويت والفلبني إلى قطع العالقات.
وذك����ر »ان االزم����ة م��ع ال��ف��ل��ب��ني مفتعلة 
واملسؤولون في مانيال هم من بدأوا هذه االزمة 

احلالية«.
واضاف أن هناك أعدادا كبيرة من الفلبينيني 
يعيشون في البالد بأمان منذ سنوات »ولذا من 
الغريب أن يتطور األم��ر على هذا النحو بتلك 

السرعة«.
واوضح ان الكويت طلبت من السفير تسليم 
أعضاء السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة 
»واملهلة سوف تنتهي غ��دا« مؤكدا »هناك رد 
ح��ازم ومباشر على تصرفات السفارة إذا ما 

استمر األمر على ما هو عليه«.
وذك��ر أن وزارة اخلارجية الكويتية نقلت 
إلى السفير الفلبيني احتفاظ الكويت بحق الرد 
املناسب على تلك التصرفات في م��وازاة سعي 
وزارة الداخلية للقبض على األشخاص األربعة 
املتبقني املتهمني بتهريب العمالة من منازل 

املواطنني.
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 15 خالل اجللسة اخلتامية للملتقى اإلعالمي العربي الـ 

اجلارالله: اجلميع يدرك خطورة اإلعالم وما يسهم به في تطوير الوعي املجتمعي

خالد اجلارالله خالل اجللسة اخلتامية للملتقى اإلعالمي العربي

إصــــــــــــــــــرار خـــلـــيـــجـــي 
حل  عــلــى  وكـــويـــتـــي 
األزمة بني األشقاء

أكد نائب وزير اخلارجية الكويتي 
خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه أن ه��ن��اك إص���رارا 
خليجيا وكويتيا على ح��ل األزم��ة 
ب��ني األش��ق��اء ف��ي مجلس التعاون 

اخلليجي.
وق��ال اجل��ارال��ل��ه إن زي���ارة وزي��ر 
خارجية دول��ة قطر للكويت اليوم 
بحثت سبل حل هذا اخلالف مؤكدا ان 
اجلميع يدرك أن استمرار هذا الشقاق 

يشكل تصدعا في اجلسد اخلليجي.
وأش��ار إل��ى أن ال��والي��ات املتحدة 
تبذل ج��ه��ودا كبيرة م��ن أج��ل احلل 
»لكن الظروف لم تنضج بعد لعقد 
قمة وقد يكون ذلك في سبتمبر املقبل 
وأملنا كبير في جهود اجلميع حلل 

اخلالف«.

واردبرامج  »التواصل االجتماعي« أصبحت مكانًا مناسبًا إلطالق اإلشاعات أمـــــــــــــــر  الــــــــــــبــــــــــــالد  فــــــــــــي  الــــــفــــــلــــــبــــــيــــــنــــــيــــــة  الـــــــبـــــــعـــــــثـــــــة  تــــــقــــــلــــــيــــــص 

وزيران عربيان يؤكدان أهمية تطوير املناهج اإلعالمية والتعامل بواقعية مع ثورة التكنولوجيا

عثمان: اإلعالم الرسمي لم يعد مصدر املعلومة
مسؤولون إعالميون يدعون إلى متكني 

الصحفية العربية العاملة بوكاالت األنباء

ش��دد وزي���ران عربيان خ��الل جلسة 
)اإلع���الم ف��ي عالم متغير(  أم��س األول 
ضمن فعاليات امللتقى اإلعالمي العربي 
ال15 على ضرورة تطوير مناهج التعليم 
اإلعالمية والتعامل بواقعية مع ثورة 

التكنولوجيا واملعلومات واالتصال.
وأك���د ال��وزي��ران خ��الل حتدثهما في 
اجللسة ان االعالم الرسمي لم يعد مصدرا 
وحيدا للمعلومات في ظل انتشار وسائل 
ال��ت��واص��ل االع��الم��ي ووس��ائ��ل االع��الم 

االلكترونية.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي��ر االع��الم السوداني أحمد عثمان 
ان ب���الده ت��ش��ه��دا ت��وازن��ا ب��ني احل��ري��ة 
واملسؤولية في وسائل االعالم الرسمية 
مشيرا إلى أن هذا األمر غير وارد في مواقع 
التواصل االجتماعي بسبب انتشارها 

الهائل.
ورأى ان اإلع����الم ال��رس��م��ي ل��م يعد 

مصدر املعلومة بعد ان اصبحت مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي واق��ع��ا ملموسا 
يجب مواكبته والتعامل معه مشددا على 
ض��رورة االعتراف به وتنظيمه واالخذ 
به باالعتماد على العلم واملهنية وكذلك 
اتباع اجهزة االع��الم الرسمية الشفافية 
واملصداقية في إعطاء املعلومة وعدم 

حجبها.
واك��د عثمان اهمية التعليم وتطوير 
املناهج ملواكبة العصر والتعامل بشكل 
سليم م��ع م��واق��ع التواصل االجتماعي 
م��ط��ال��ب��ا ف���ي ال���وق���ت ذات����ه بالتمسك 
بأخالقيات املهنة وتعزيز سلوكيات 
التسامح واحملبة بني الشباب من خالل 

وسائل االعالم.
واشار الى احلاجة إلى حوار يستعيد 
املكتسبات االعالمية واستشراف مستقبل 
اع��الم��ي افضل م��ع التمسك بالوسطية 
واالعتدال في كل ما يتم طرحه الفتا الى 

اهمية السلوك التسامحي بني املسؤولني 
واإلعالميني.

من جهته أكد وزير االعالم البحريني 
علي الرميحي ان االع��الم بحاجة دائمة 
ملثل هذه امللتقيات في ظل املعاناة التي 
يعيشها الوطن العربي من خالل تصدر 

أشخاص غير مؤهلني للمشهد اإلعالمي.
وق��ال ان اخ��ت��زال االع���الم ف��ي اجلهاز 
وامل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة ال��رس��م��ي��ة أو 
احلكومية غير صحيح ف��االع��الم اليوم 

أصبح متواجدا في جميع مناحي احلياة.
ورأى ان االزمة التي يعاني منها االعالم 
هي ازمة مناهج التعليم »والبد من تغيير 
مناهج االع���الم« م��ؤك��دا اهمية تدريب 
جميع قطاعات الدولة على التعامل مع 
االع��الم لتجنب التعامل غير املهني من 
املؤسسات احلكومية مع وسائل االعالم 

ووسائل التواصل االجتماعي.
وذكر ان حتسني جودة التعليم وتوفير 

اإلمكانات والتدريب لالعالميني ووضع 
م���ادة االع���الم االل��ك��ت��رون��ي ف��ي املناهج 
الدراسية وأن تلحق بالتربية الوطنية 
جتنب النظر الى الغرب على انه العالم 
املثالي م��ع ك��ل م��ا يعانيه م��ن سلبيات 

ومشاكل.
ولفت الى ان الفضاء االعالمي مفتوح 
وم��ن الصعب السيطرة عليه اذ تعاني 
كل دول العالم من هذا املوضوع السيما 
موضوع اخلصوصية مطالبا بضرورة 
التوعية في التعامل مع ه��ذه الوسائل 

احلديثة وعدم اخلوف منها.
وذكر ان الشخص يستطيع أن يكسب 
م��ه��ارة م��ا م��ن خ���الل م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي دون احلاجة إلى الذهاب إلى 
م��راك��ز متخصصة مشيرا إل��ى خطورة 
األج��ه��زة ال��ذك��ي��ة على نفسية األط��ف��ال 
وحتصيلهم العلمي اذا م��ا ت��رك��وا دون 

رقابة.

دعا مسؤولون إعالميون أمس الثالثاء إلى تطوير 
قدرات وكفاءة اإلعالمية العربية ومتكينها من االرتقاء 
إلى املناصب القيادية في مؤسسات اإلعالم وخصوصا 
وكاالت األنباء العربية بهدف احترام مبدأ املساواة في 

العمل والفرص الوظيفية بني املرأة والرجل.
ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاح ن��دوة )ن��ف��اذ الصحفيات 
العامالت بوكاالت األنباء العربية إلى مواقع القرار( 
التي تنظمها )وكالة تونس أفريقيا لألنباء( بالتعاون 
مع احتاد وكاالت األنباء العربية ومؤسسة )كونراد 

اديناور( األملانية لدعم الدميقراطية.
وفي هذا السياق طالب الرئيس املدير العام لوكالة 
ت��ون��س إفريقيا لألنباء لطفي ال��ع��رف��اوي بتمكني 
الصحفية العربية العاملة بوكاالت األنباء ودعم 
وتطوير قدراتها السيما في آليات عمل وسائل اإلعالم 
وأساليب تسييرها ومتكني الصحفية العربية من 
االرتقاء إلى مواقع القرار بوكاالت األنباء على قاعدة 

االستحقاق والكفاءة واجلدارة.
وأض���اف ف��ي كلمة ل��ه أن وك��ال��ة تونس أفريقيا 
لألنباء تعد مؤسسة إعالمية رائ��دة في مجال متكني 
املرأة الصحفية مشيرا إلى أن أكثر من 70 باملئة من 
صحفييها من النساء ومن قيادات الوكالة أيضا نظرا 
لكفاءتهن املهنية وحرص الوكالة على تكريس مبدأ 

املساواة في الفرص بني املرأة والرجل.
ولفت إل��ى أن وكالة تونس أفريقيا لألنباء هي 
املؤسسة اإلعالمية الوحيدة في تونس التي قادتها 
ام��رأة وه��ي حميدة البور التي تدير حاليا )معهد 
الصحافة وعلوم اإلخ��ب��ار( بتونس »املؤسسة األم 

ألغلب الصحفيني التونسيني«.
ومن جهته شدد األمني العام الحتاد وكاالت األنباء 
العربية الدكتور فريد أيار في كلمته ضرورة العمل 
بجدية لتطوير العمل اإلعالمي العربي ومتكينه من 
كل الوسائل التي يتطلبها حتى يكون أول حصون 
العالم العربي في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف 
الذي بدأ باالنتشار خالل السنوات األخيرة وبات يهدد 

مجتمعاتنا.
وأك��د أن االهتمام باإلعالمي واإلعالمية العربية 
وتوسيع قدرات وكفاءات هذه الشريحة ميثل ركيزة 
أساسية في تطوير عمل املؤسسات اإلعالمية حتى 
ت��ؤدي ال��دور املطلوب منها داعيا إل��ى التوصل إلى 

توصيات ومقترحات ت��رف��ع م��ن مكانة اإلعالمية 
العربية والسيما العاملة بوكاالت األنباء وتشركها 
في صنع القرار قبل النفوذ إلى مواقع اتخاذه بوسائل 

اإلعالم.
وأوضح أيار أن احتاد وكاالت األنباء العربية أطلق 
هذا العام خدمة إعالمية نسوية حيث تقوم كل وكالة 
أنباء عضو في االحتاد بإعداد تقرير يتعلق بالشأن 
النسائي في بلدها وتقوم األم��ان��ة العامة لالحتاد 
بتوزيع ه��ذه التقارير على جميع وك���االت األنباء 

لنشره.
م��ن جانبه ذك��ر املمثل املقيم ملؤسسة )ك��ون��راد 
ادي��ن��اور( بتونس هولغر ديكس أن ه��ذه املؤسسة 
أنشأت إب��ان انتهاء احل��رب العاملية الثانية بهدف 
دعم وتطوير الدميقراطية في أملانيا »وأصبحنا منذ 
ستينيات القرن املاضي ننشط في 120 بلدا لتطوير 

املمارسات الدميقراطية وفي مقدمتها اإلعالم«.
وأوض��ح أن )كونراد اديناور( تقوم بالعديد من 
الدورات التدريبية لإلعالميني واإلعالميات »ونسعى 
لتوفير الظروف املواتية لتطوير اإلعالم نظرا لدوره 
احليوي في تأسيس ودع��م األنظمة الدميقراطية« 
مضيفا »نخصص جزء كبيرا من عملنا لتمكني املرأة 
وقمنا في تونس على سبيل املثال بدعم العديد من 
املشاريع النسوية بهدف جتسيد مساواة اجتماعية 

ومهنية«.
وحذر من أن »أكبر املشاكل التي كانت تعترضنا 
هي مشكلة عدم املساواة في العمل بني املرأة والرجل 
وعلينا أن نتفق على برامج وآل��ي��ات ملواجهة هذه 

الظاهرة املنتشرة في العالم العربي«.
وتهدف ندوة )نفاذ الصحفيات العامالت بوكاالت 
األنباء العربية إلى مواقع القرار( إلى إطالق حوار 
حقيقي حول نفاذ الصحفية العاملة في وكاالت األنباء 
العربية إلى مواقع القرار السيما وأن العنصر النسائي 
يشكل عدديا األغلبية في وكاالت األنباء ولكنه ليس 

ممثال بنفس القدر في املواقع القيادية بالوكاالت.
وت��ش��ارك ف��ي ال��ن��دوة ع���دة صحفيات عربيات 
وممثلون عن وك��االت األنباء العربية وبينها وكالة 
األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ممثلة ف��ي رئيس مكتب 
التنسيق واملتابعة بقطاع التحرير بوكالة األنباء 

الكويتية حنان القيسي والزميلة زهراء الكاظمي.

عـــلـــيـــه  الـــــســـــيـــــطـــــرة   الـــــصـــــعـــــب  ومـــــــــن  مـــــفـــــتـــــوح  اإلعــــــــالمــــــــي  الـــــفـــــضـــــاء  الـــــرمـــــيـــــحـــــي: 

املتحدثون في جلسة »اإلعالم في عالم متغير« 

أعلن مدير إدارة املخطط الهيكلي في 
بلدية الكويت املهندس سعد احمليلبي عن 
فوز بلدية الكويت بجائزة التميز الدولية 
ف��ي م��ج��ال نظم املعلومات اجلغرافية ) 
AWARD SAG-GIS  (، مشيرا إلى أن 
جائزة التميز من اجلوائز الدولية املهمة 
التي تنظمها مؤسسة ) ESRI ( العاملية 
وال��ت��ي تهتم بتطبيقات نظم املعلومات 
اجل��غ��راف��ي��ة ويتنافس عليها ع��دد كبير 
م��ن دول العالم ملستخدمي ب��رام��ج نظم 
املعلومات اجلغرافية  واملعنية في رسم 
اخلرائط الرقمية وربطها بالصور اجلوية 
واملعلومات املكانية في ملف واحد يسهل 
على مستخدمي اخل��رائ��ط ال��وص��ول إلى 

املعلومات املكانية ف��وق وحت��ت األرض 
باإلضافة إلى ربطها بجداول ومعلومات 

وإرشادات مهمة .
وأوض���ح احمليلبي ب��أن إدارة املخطط 
الهيكلي قامت بالتنسيق مع إدارات املساحة 
ونظم املعلومات والتنظيم لتطبيق هذا 
ال��ن��ظ��ام م��ن خ��الل م��ش��روع تطويرنظام 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة وذل���ك م��ن خالل 
إع��ادة رس��م اخلرائط وربطها بني اإلدارة 
املتخصصة في بلدية الكويت ومن ثم إلى 
وزارات الدولة ) الكهرباء  واملاء –األشغال 
العامة –املؤسسة العامة للرعاية السكنية  
وغيرها (. وأكد احمليلبي على أن هذا التكرمي 
لهو أكبر دليل على جناح مشروع تطوير 

نظام املعلومات اجلغرافية ملساهمته في 
إحداث طفره نوعية في خدمة املجتمع فضال 
عن تطوير وحتديث اإلج���راءات املرتبطة 
بالعنصر املكاني ومساهمته الفعالة في 
رفع كفاءة العمل في بلدية الكويت من خالل 

سرعة إجناز املعامالت .
وأش��ار احمليلبي إل��ى أن��ه س��وف يستلم 
اجل��ائ��زة بالنيابة ع��ن بلدية الكويت و 
م��دي��ر امل���ش���روع م. س��ل��ي��م��ان ال��راش��د 
ف���ي م��ؤمت��ر م��س��ت��خ��دم��ي ب��رن��ام��ج نظم 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة وال����ذي سيقام 
ف��ي ال��والي��ات املتحدة األمريكية بوالية 
س��ان دياغو في الفترة من 2018/7/9 

حتى2018/7/13.

بلدية الكويت تفوز بجائزة التميز الدولية في نظم املعلومات اجلغرافية

م. سعد احمليلبي

أعلنت إدارة العالقات العامة في 
بلدية الكويت عن قيام املفتشون 
بإدارة السالمة بفرع بلدية محافظة 
األحمدي بتنفيذ جولة ميدانية على 
مناطق احملافظة بهدف التأكد  من 
إلتزام أصحاب املشاريع االنشائية 
سواء السكنية او التجارية بلوائح 

وقواعد السالمة.
وأوض���ح م��دي��ر إدارة السالمة 
احلميدي املطيري أن اجلولة اسفرت 
عن حترير 3 مخالفات إشتراطات 
سالمة متثلت في رمي انقاض امام 
املشروع االنشائي وعدم استخراج 

رخصة تشوين .
وأض��اف احلميدي ان��ه من خالل 
اجل���والت امل��ي��دان��ي��ة مت رص��د عدة 
عقارات قامت برمي مخلفات بناء 
امام الساحات املقابلة لتلك العقارات 
ول���م ت��ل��ت��زم ب��رف��ع ت��ل��ك املخلفات 
بالصورة القانونية، وعلى اثرها 
مت حترير 5  تنبيهات ملخالفة قواعد 
السالمة املنصوص عليها من قبل 

البلدية .
ومن جانبها دعت إدارة العالقات 

العامة أصحاب املشاريع االنشائية 
سواء السكنية او التجارية االلتزام 
التام بلوائح وقواعد السالمة جتنبا 
للمخالفة والغرامة ،داع��ي��ة إياهم  
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وال����ذي يعمل ع��ل��ى م���دار الساعة 
او التواصل عبر مواقع التواصل 
االجتماعي @kuwmun في حال 
وجود أي استفسار او شكوى تتعلق 

بالعمل البلدي.

 3 املطيري: بلدية »األحمدي« حترر 
مخالفات اشتراطات سالمة  و5 تنبيهات

 جانب من اجلولة امليدانية


