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فهد املخيزمي يسلم حسني الشاطي شيك الدعم

رندى مرعي
العالمي  ين����ص اإلع����ان 
لحق����وق اإلنس����ان على »ان 
لكل فرد الحق في حرية الرأي 
والتعبير، ويتضمن هذا الحق 
حرية تبني اآلراء من دون اي 
تدخل والبحث عن وتس����لم 
معلوم����ات او افكار مهمة عن 
طريق اي وسيلة اعامية بغض 

النظر عن اي حدود«.
وعليه، ف����إن معظم الدول 
تض����ع قانون����ا للمطبوعات 
الى حرصها  والنشر، اضافة 
على حماية الحريات االعامية 
التي باتت تصّنف كأهم انواع 
الحريات التي يتمتع بها الفرد، 
خاصة الصحافي الذي يعمل 
في شتى القطاعات ويتعرض 
لكل انواع المخاطر وغالبا ما 
يكون ذلك للدفاع عن قضية 

أرضه ووطنه.
ولذلك كانت الصحافة هي 
السلطة الرابعة التي يحتمي 
بها الصحافيون والمراسلون 
لما يقدمونه من تضحيات من 
خال عملهم، وهذا األمر يظهر 
جليا من خال عدد االعتقاالت 
الذي أخذ يزداد  للصحافيين 
مع كثرة األزمات والخافات 
الدول، ألن  السياس����ية بين 
الصحافي هو عي����ن الحدث 
ومنبر الواقع وخير من ينقل 
للعالم أجمع كل الوقائع على 

حقيقتها.
غي���ر ان الحادثة األخيرة 
التي تعرض لها الزميل زايد 
الزيد ه���ي األولى من نوعها 
أمل ان تكون األخيرة  وعلى 
ولكن أس���بابها الت���زال غير 
معروفة ولكنه���ا تصب في 
خانة إس���كات صرح إعامي 

مهما كانت حداثته.
وفي هذا االطار يمكن القول 
ان ه����ذا النوع من االعتداءات 

قد يكون له األثر السلبي على 
تصنيف الكويت االعامي في 
التقارير العالمية كما هو الحال 
ف����ي الصحافة اللبنانية التي 
اهتزت مكانتها وسط الصحافة 
الحرة بعد اغتيال الصحافيين 
سمير قصير وجبران تويني 
ومحاولة اغتيال مي شدياق، 
فالمساس بالرموز االعامية 
وأه����ل القلم أكث����ر ما يضر 
بالحري����ة االعامي����ة وخير 

نقيض لها.
وم����ا حصل في الجس����م 
الكويت����ي مؤخرا  اإلعام����ي 
شهد اس����تنكار واس����عا من 
الصحافيين والمسؤولين وأهل 
االختصاص، وفي هذا اإلطار 
قال رئيس تحرير جريدة »عالم 
ادارة  اليوم« وعضو مجلس 
جمعية الصحافيين عبدالحميد 
ان اي اعتداء على  الدع����اس 
الصحافيين امر غير مقبول، 
خاصة اذا حصل هذا االعتداء 
خ����ال تأدية عمل����ه وقيامه 
بواجبه المهني، وذلك لما في 
األمر من تداعيات سلبية على 
واقع الصحافة الكويتية التي 
شكلت مفخرة للكويتيين كافة 
بعد تصدره����ا مراكز متقدمة 
في تصنيف التقارير العالمية 

للحريات االعامية.
وأكد الدعاس ان هذا األمر ال 
يدعو للخوف والقلق، وذلك ألن 
هذا النوع من الحوادث محدود 
في الكويت ولم تشهد حوادث 

مماثلة من قبل.
لذلك ال يجوز إعطاء هذه 
الحادثة أكبر من حجمها، وذلك 
لتفادي وقوع مثلها، خاصة ان 
التحرك السياسي في هذا اإلطار 
كان داعما للموقف اإلعامي، 
الس����يما بعد تصريح رئيس 
مجلس الوزراء والمسؤولين 
الذين أعربوا عن استيائهم مما 
جرى، الى جانب تكاتف الجسم 
الصحافي الذي اس����تنكر هذا 

االعتداء.
وأم����ل الدع����اس ان يبقى 
الجس����م اإلعام����ي ف����ي هذا 
التكاتف وال يس����مح بأن يتم 
االعتداء على اي زميل بسبب 
مقالة او رأي، وذلك ألن احترام 
آراء اآلخرين ضرورة وتقدير 
وجهات النظر حسب الدستور 

واجب البد منه.
وق����ال الدع����اس ان حرية 
الصحافة موجودة بشكل كبير 
في الدستور من خال قانون 
المطبوعات اال انه بحاجة الى 
التعديل فيما يتعلق بالقيود 
المفروضة عل����ى الصحافي 
وفي تخفيض بعض الغرامات 
ال����ى جانب وضع  المغلظة، 
بنود في القانون تلحق أقسى 
العقوبات بمن يتجرأ باالعتداء 
على الصحافيين كما هو الحال 
في باقي المهن العامة، وذلك 
إلعطاء مهنة الصحافة حقها 
لما تقدمه ف����ي البلد من دور 
اجتماعي وحي����وي، فقانون 
حماي����ة الصحافيين ال يخدم 
الصحافيي����ن فحس����ب ب����ل 
يخدم المجتمع ككل من خال 

الصحافة.

الزميل عبداحلميد الدعاس

عبدالكرمي جعفر

الدعاس: االعتداءات الجسدية على الصحافيين
تؤثر على المكانة اإلعالمية المتقدمة للكويت
نأم�ل أن يبق�ى الجس�م اإلعالم�ي به�ذا التكاتف
وال يس�مح باالعت�داء عل�ى أي زميل بس�بب مقال�ة أو رأي

استنكر ما تعرض له الزيد

المخيزيم: دعم التعليم وطلبته ضمن أولويات »بيتك« 

»وكالء الصحة« يقرر الرد على ما أشيع في الصحف
من أن لقاح إنفلونزا الخنازير يودي بحياة الناس

حنان عبدالمعبود 
اعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
القانونية امني سر مجلس الوكاء عبدالكرمي 
جعف����ر، أن مجلس الوكاء عقد اجتماعا امس 
برئاسة وكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي 
حيث متت مناقشة موضوع انفلونزا اخلنازير 
من جميع جوانبه وآخر املس����تجدات بشأنه 
وخاصة بعد قرب وصول جرعات اللقاح، وقد 
تقرر الرد على ما اش����يع ف����ي الصحف حول 
هذا املوضوع م����ن ان اللقاح قد يودي بحياة 

الناس.
واضاف جعفر ان املجلس ناقش موضوع 
انتقال االطباء من الوزارة بعد انتهاء فترة عملهم 

للعمل في القطاع االهلي بعد مرور 6 اشهر بدال 
من سنة كما كان مطبقا، وذلك بعد موافقة مركز 
العمل اجلديد مع اقرار الطبيب بعدم العودة 

للعمل مرة اخرى للعمل في الوزارة.
وكذلك بحث املجلس انتق����ال االطباء من 
القطاع االهلي الى الوزارة في خال مدة ستة 
اش����هر، كما تقرر النظر في حتديث القرارات 

الوزارية مبا يتماشى مع هذا التوجه.
وناق����ش املجل����س موض����وع الامركزية 
وتطبيقها بطريق����ة فعالة وباملفهوم الواضح 
لها، وان هذا التوجه هو من صميم السياسة 
العامة للوزارة، كما لف����ت وكيل الوزارة الى 
اجتماعه مبدي����ري املناطق للنظر في تطبيق 

الامركزية بع����د عرض اخلطوات الازمة في 
هذا الصدد على املجلس، وشرح د.وليد الفاح 
الوكيل املس����اعد لشؤون التخطيط واجلودة 
كيفية تعامل مدير املنطقة مع مديري االدارات 

املركزية في االمور العادية.
وبخصوص امليزانية حتدث الوكيل املساعد 
للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي بالتوصية 
على متابعة امليزانية للمناطق مع االدارة املالية، 
كما طالب باالستعجال في تقدمي االحتياجات 
للميزانية القادمة حتى يتم اعداد احتياجات 
الوزارة في وقت مناسب وتقدير امليزانية الازمة 
لها، وقد قرر املجلس التنبيه بارسال امليزانية 

حتى يوم االحد املقبل كموعد نهائي.

قال مدير إدارة التس����ويق والعاقات 
العام����ة ومدير التخطيط االس����تراتيجي 
ف����ي بيت التمويل الكويت����ي � بيتك � فهد 
خالد املخيزمي إن دعم التعليم ومؤسساته 
واألنشطة واخلدمات املتعلقة به يحتل مكانة 
متقدمة في سلم أولويات الدور االجتماعي 
الذي يحرص »بيتك« عل����ى أدائه خلدمة 
الكويتي بجميع ش����رائحه وفى  املجتمع 
مختلف املجاالت حيث تش����مل املساعدات 
التعليم والصحة والتربية والثقافة  دعم 
واألنش����طة التنموية واخلدمية واألعمال 
اخليرية والتطوعية وغيرها من املشاريع 
التي تساهم في حتقيق نهضة اجتماعية 

ونقلة حضارية وتعزز قدرات املجتمع.
وأضاف املخيزمي في تصريح صحافي 
مبناسبة دعم »بيتك« لكلية الطب جامعة 
الكويت وتسليم الشيك إلى أمني صندوق 
رابطة طلب����ة كلية الطب حس����ني فيض 
الشاطي: ان »بيتك« يوجه معظم مساعداته 
نحو التعليم إميان����ا بأهميته ودوره في 
صنع مستقبل أفضل لألجيال القادمة وبناء 
اإلنس����ان القادر على خدمة دينه ووطنه 
ونفسه، واليوم يساهم في إعاء دور صرح 
علمي متميز وهو كلية الطب بتوفير بعض 

املستلزمات املهمة التي تيسر على الطلبة 
وتوفر لهم أجواء مناسبة حيث تكفل »بيتك« 
بتجهيز قاعة اس����تراحة وانتظار الطلبة 
والطالبات وجتديدها وتزويدها باملستلزمات 
الضرورية، باإلضافة إلى توفير احلقيبة 
الطبية العلمية للطلبة والتي تضم بعض 
األجهزة املساعدة واملراجع والكتب العلمية 
التي تفيد الطاب خال جوالتهم التدريبية 

في املستشفيات.
من جانبه قال الشاطي إن هذه املساهمة 
الكرمية من »بيتك« املش����هود واملعروف 
عنه التميز في مساعدة مؤسسات التعليم 
وطلبت����ه، ستس����اعد كثيرا م����ن الطاب 
والطالبات على زيادة حتصيلهم العلمي، 
س����واء من خال توفير قاعة انتظار على 
أعلى مس����توى من الفخام����ة والراحة، أو 
توفير احلقيبة الطبية العلمية التي ال غني 
عنها لكل طالب، مما سيساهم في االرتقاء 
بالعملية التعليمية داخل الكلية بشكل عام، 
وارتفاع مستوى التحصيل والتدريب لدى 
كل طالب، وهذا ليس غريبا على »بيتك« 
والذي اعتدنا منه املس����اهمة في كل عمل 
يس����تهدف خير الكويت وأبنائها وتعزيز 

دور مؤسسات التعليم فيها. 

بيت التمويل الكويتي يقوم بتجديد وتجهيز استراحة الطلبة بكلية الطب

نبّه إلى إرسال الميزانية األحد المقبل


