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الزميل ماضي الهاجري يتسلم شهادة الدورةتكرمي الزميل موسى أبوطفرة

وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك يتوسط املشاركني في لقطة جماعية

الزميلتان إسراء جوهر وأروى خليفة الوقيان من »كونا«العقيد محمد الفرحان يتسلم شهادة اجتياز الدورة

ناصر العثمان مكرما راعي احلفل بحضور الزميل عدنان الراشد.. وتكرمي د.محمود شريفتكرمي فؤاد بوابة

اختتام الدورة التدريبية التحاد الصحافة الخليجية حول تغطية الحروب والصراعات بتكريم المشاركين

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
اكد وكيل وزارة االعالم الشيخ 
املالك ان جتهيزات وزارة  فيصل 
االع����الم لعقد قم����ة اخلليج التي 
تستضيفها الكويت الشهر املقبل 
واالستعدادات جتري على قدم وساق 
لوصول الق����ادة للقاعة االميرية، 
مش����يرا الى انه منذ فترة مت تفقد 
القاعة مع رئيس مجلس الوزراء، 
مؤكدا توفير وسائل االتصال مبا 
الوس����ائل احلديثة ونقل  يواكب 
حي للجلسات باالضافة الى وجود 
مركز اعالمي للصحافيني وتوفير 
جميع وسائل نقل اخلبر. كما اكد 
على اهتمام وزارة اإلعالم بإشراك 
جمعيات املجتمع املدني وانتهاجها 
التواصل مل����ا يعود بالفائدة على 
املجتمعات وتطوير ادائها الصحافي 
خاصة من خالل الدورة التي نظمها 
احتاد الصحافة اخلليجية، متمنيا 
اقامة املزيد من الدورات ومؤكدا دعم 
وزارة اإلع����الم والتي تنتهج هذه 
انه متت  االستراتيجية. وأوضح 
مناقشة اقامة دورات تدريبية من 
قبل وزارة االعالم في دول مجلس 
التعاون اخلليجي مع كل من جمعية 
الصحافي����ني الكويتية واالحتاد، 
مؤكدا على دعم وزارة االعالم لهذه 
الدورات خليجيا لتعود بالنفع على 

الشعوب في املنطقة.
جاء ذلك خالل تكرميه للجهات 
املشاركة في اختتام انشطة الدورة 
التدريبية حول تغطية احلروب 
والصراع����ات الت����ي اقامها احتاد 

تقوم بتقدمي الدورات للعسكريني 
واالعالميني واجلامعات والقوات 
املسلحة والديبلوماسيني وغيرهم 
للتوعية في اطار القواعد االساسية 
للقانون الدولي االنس����اني الذي 
يطبق اثناء احلرب. واش����ار الى 
ان اللجن����ة الدولي����ة للصلي����ب 
األحم����ر حتتفظ احيانا بس����رية 
بعض املواضيع ألسباب انسانية 
منها احلفاظ على سالمة الضحايا 
وتسهيل الوصول لهم وكذلك سالمة 
العاملني في املؤسسات االعالمية. 
كما اش����ار ال����ى انه وبن����اء على 
 international املعلومات الصادرة من
news safety institute فإن هناك 49 
صحافيا قتلوا في مناطق النزاع عام 
2009 وذلك ألنهم عرضة للخطر 
في العمليات اجلارية على ارض 
املعركة. كما لفت الى ان القانون 
الدولي االنساني يحمي الصحافيني 
مبختل����ف اوضاعهم في حال كان 
الصحافي يعمل لصالح مؤسسة 
عسكرية او انه كان مراسل حرب 
او صحاف����ي حر، مش����يرا الى ان 
االوضاع الثالثة من شأنها ان تكون 
هدفا عسكريا مشروعا للقتال في 
حال مشاركتها في القتال، متطرقا 
الى اس����اليب حماية كل منها. كما 
اك����د بوابة على اهمي����ة ان يلتزم 
االعالمي بحماية اآلخرين مبعنى 
ان يقوم بتغطية النزاع من الناحية 
االنسانية عن طريق عدم تعريض 
ضحايا احلرب للجماهير ألنها مؤملة 
احتراما لكرامة هؤالء األشخاص.

»الصحة«: الوفاة الـ 27 إلنفلونزا الخنازير
أعلنت الصحة امس تسجيل حالة وفاة جديدة بانفلونزا  اخلنازير 
)اتش 1 ان 1( ملريضة في العقد السادس من العمر ليصل اجمالي الوفيات 
املس����جلة في البالد نتيجة االصابة باملرض الى 27 حالة. وقال الناطق 
الرسمي لوزارة الصحة د.قيس الدويري في تصريح ل� »كونا« ان املريضة 

كانت تعاني من مرض السكر والضغط اضافة اللتهاب رئوي حاد.

الصحاف����ة اخلليجي����ة بالتعاون 
الكويتية  مع جمعية الصحافيني 
برعاية وزارة االع����الم الكويتية 
ومبش����اركة عدد من الصحافيني 
وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية 
الى جانب احلرس الوطني، حيث 
أشاد األمني العام الحتاد الصحافة 
العثمان بحسن  اخلليجية ناصر 
التنظيم والرعاية من قبل وزارة 
اإلعالم الكويتي����ة، مؤكدا ان هذه 
الرحابة والكرم ليس بغريب على 
االشقاء في الكويت الذين »عهدناهم 
في الصدارة االعالمية دائما«، مثنيا 
في ذات الوقت على جهود جمعية 
الصحافيني الكويتية وعلى تواصل 

مدير اجلمعية الزميل عدنان الراشد 
الذي س����اهم بجهوده الفعالة في 
اجناح انشطة الدورة. وقد اشتملت 
انش����طة الي����وم الثان����ي للدورة 
التدريبي����ة »تغطي����ة الصراعات 
واحلروب« على جلس����تني، حيث 
اشار اس����تاذ االعالم ووكيل كلية 
االعالم ف����ي جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا د.محمود شريف في 
بداية حديثه إلى ضرورة ان يكون 
االعالم وسيلة للتصدي لالشاعات 
عند تغطية الصراعات، مستذكرا 
انواع االزمات التي اوضح انها تنشأ 
نتيجة لسوء االدارة وتؤدي الى 
حدوث حدث اعالم����ي، مبينا انه 

للتصدي لألزمات البد من معرفة 
طبيعة النظام السياسي التي حدثت 
االزمة فيها وطبيع����ة اجلماهير 
املتلقية للمساعدة في حل االزمة 

مع االجهزة االخرى املعنية.
كما اكد د.ش����ريف على اهمية 
تعامل االعالم بش����كل سليم مع 
ايجابيات وسلبيات االزمة، الفتا 
الى ان االع����الم بحاجة الى كفاءة 
للتصدي للحروب مبعنى تواجد 
مجموعة من احملررين في كل دار 
للصحافة تكون على امت االستعداد 
لتغطي����ة احل����روب والصراعات 
والتص����رف معها، مج����ددا ذكره 
ان االعالم ه����و حلقة اتصال بني 

اجلماهير وصانعي القرار السياسي، 
موضحا اهمية السرعة في التعامل 
مع االزمة ومواجهتها، مشيرا الى 
ان االعالم ليس من وظيفته غش 
اجلماهير وامنا طمأنتهم وكسبهم 
داخل وخارج البالد حلل االزمات 
والصراع����ات فاإلعالم لم يتواجد 

الشعال النيران وامنا إلخمادها.
واض����اف د.ش����ريف ان على 
الناجح ان يكون واسع  االعالمي 
الصدر محبا للجماعة التي يعيش 
بينه����ا، مبينا اهمية ان يش����عر 
اجلماهير بعاطفة الصحافي اثناء 
نقل اخلبر واش����عارهم بتأييده 
لهم قائال: »والب����د من الصحافي 

تقبل النقد ملا له من فائدة كبيرة«. 
وعرج د.شريف على اساليب الكتابة 
الصحافية عند تغطية الصراعات 
واالزمات، مشيرا الى اهمية متابعة 
احلدث باستمرار وذلك باالعتماد 
على 3 اش����خاص ف����ي الصحيفة 
املندوب واملراسل اخلارجي  وهم 
املقيم او املراسل اخلارجي املتداول، 
مؤكدا على ان املراسل املقيم يعد 
افضل من املت����داول ملا يتمتع به 
من عالقات واسعة يستطيع من 
خالله����ا اقتناص اخلبر. وذكر ان 
اجن����ح الصحف هي م����ن يكون 
لديها عدد كبير من املراسلني في 
البالد االجنبية تستطيع توظيفهم 

في تغطية ش����تى انواع االحداث 
او الصراع.  اثناء تغطية احلرب 
من جهته، حتدث املدير االقليمي 
لإلعالم والنشر للجنة الدولية في 
الصليب األحمر في منطقة اخلليج 
فؤاد بوابة عن دور الصليب األحمر 
في ميادين الصراعات واحلروب، 
حيث ذك����ر ان الصلي����ب االحمر 
يستهدف االعالميني لتواجدهم في 
ارض املعركة مع اآلليات االنسانية 
والعسكريني، مشيرا الى ان دور 
االعالمي في تغطي����ة الصراعات 
واحلروب تتمثل في اضافة النكهة 
االنسانية للتغطية. كما اوضح ان 
اللجن����ة الدولية للصليب االحمر 

المالك: االستعدادات للقمة الخليجية على قدم وساق .. وأحدث الوسائل لنقل الجلسات

وزارة الأ�شغال العامة
�إعـــــالن

يعل��ن قط��اع امل�ش��اريع الإن�ش��ائية ع��ن حاجت��ه 

للوظائف التالية:

م��دة ا�ش��تقبال ال�ش��رة الذاتي��ة ا�ش��بوعني من تاري��خ الإعالن وت�ش��لم 

�شخ�شي��ًا ل��دى مكت��ب التخطيط واملتابع��ة قط��اع امل�شاري��ع الإن�شائية - 

املبنى الرئي�شي لوزارة الأ�شغ��ال العامة، منطقة الوزارات، جنوب ال�شرة

مهند�س ميكانيكي �شحي
خربة ل تقل عن )10( �شنوات يف جمال ت�شميم التمديدات 

ال�شحية واأنظمة مكافحة احلريق - الإملام التام باحلا�شب الآيل

مهند�س اإن�شائي
خربة ل تقل عن )10( �شنوات يف جمال ت�شميم ومراجعة 

املن�شاآت اخلر�شانية للم�شاريع املختلفة - الإملام التام بالربامج 

الإن�شائية املختلفة والأوتوكاد

مهند�س معماري
خربة )7( �شنوات يف جمال الإ�شراف على م�شاريع التنفيذ

مهند�س مدين
خربة )7( �شنوات يف جمال الإ�شراف على م�شاريع التنفيذ

مهند�س كهرباء
خربة )7( �شنوات يف جمال الإ�شراف على م�شاريع التنفيذ

مهند�س ميكانيك
خربة )7( �شنوات يف جمال الإ�شراف على م�شاريع التنفيذ

العثمـان: ليس غريبًا على األشـقاء فـي الكويت هـذه الرحابة وعهدناهـم بالصـدارة اإلعالمية دائمًا

خالل تفقده مشروع نظم المعلومات بمستشفى األميري

الفالح: االهتمام بتطبيق تقنية المعلومات في »الصحة«
حنان عبدالمعبود

ص���رح الوكيل املس���اعد للتخطيط واجلودة 
بوزارة الصحة د.وليد الفالح بأن الوزارة تهدف 
الى تطبيق تقنية املعلومات بكل مرافق الوزارة من 
اجل تسهيل االجراءات وتطوير االداء واالستفادة 
من التقنيات احلديثة املتوافرة في جمع املعلومات 
الصحية وحتليلها لتساعد املسؤولني على اتخاذ 
القرارات التي تصب في خدمة املواطنني واملقيمني 
واملراجعني للمستشفيات واملراكز الصحية. واضاف 
د.الفالح، في تصريح صحافي عقب تفقده مشروع 

نظم املعلومات الصحية صباح امس مبستشفى 
االميري مبرافقة مدير ادارة نظم املعلومات بوزارة 
الصحة صالح باقر ومدير مستشفى االميري د.نادر 
العوضي واملختصني بنظم املعلومات ونخبة من 
رؤساء االقسام االطباء املختصني باملستشفى. وقال 
د.الفالح انه بناء على تعليمات وزير الصحة د.هالل 
الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي، فقد 
قمنا بزيارة مستشفى االميري مبرافقة املختصني 
من الوزارة ف���ي ادارة نظم املعلومات ونخبة من 

االطباء واملختصني.

)أسامة البطراوي(

تجهيز 197 عيادة
في مدارس »الرياض« 

اعلنت وزارة الصحة أمس انها 
انتهت من جتهي����ز 197 عيادة في 
رياض االطفال م����زودة باالدوية 
الطبية  واالجهزة واملس����تلزمات 
ملواجهة انفلونزا اخلنازير. وقال 
الوكيل املس����اعد لشؤون االدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عمر ان الوزارة قامت بتجهيز عيادات 
رياض االطفال و361 مدرسة حسب 

طلب وكشوفات وزارة التربية.

الرضوان: حصول بنك الدم على جائزة 
جابر للجودة حافز لمزيد من اإلنجازات

قالت مديرة ادارة خدمات نق����ل الدم في وزارة الصحة د.رمي 
الرضوان ان حصول بنك الدم على جائزة جابر للجودة يعد إضافة 
جديدة الى اجنازات البنك. وذكرت د.الرضوان عقب لقائها وزير 
الصحة د.هالل الس����اير أمس ان حصول إدارة خدمات نقل الدم 
عل����ى جائزة »جابر للجودة« جاء »نتيجة ثمرة جهود متواصلة 
من طاقم اإلدارة من فنيني وأطباء وإداريني«. واضافت ان من شأن 
هذه اجلائزة االس����هام في نش����ر ثقافة اجلودة والتوعية بأثرها 
اإليجابي على املؤسس����ات التي تتبناها معربة عن سعادتها بهذا 
اإلجناز »الذي يعتبر حافزا جديدا لإلدارة لالستمرار في متيزها 

وحتصيل االعترافات احمللية واالقليمية والدولية«. 

السهالوي: حالة حجاجنا الصحية بخير
حنان عبدالمعبود

تفقد الوكيل املساعد للشؤون الفنية ورئيس 
فريق اخلدمات الطبي���ة ببعثة احلج الكويتية 
د.خالد سعد السهالوي، ورئيس االطباء بالفريق 
د.محمد العازمي عيادات بعثة احلج في احلمالت 
الكويتية مبقريها في العزيزية والنس���يم مبكة 

املكرمة لالطمئنان على حالتهم الصحية.
وقال د.السهالوي ان حجاج احلمالت الكويتية 
بخير، وقد بلغ عدد حاالت املراجعة لعيادات البعثة 
بالعزيزية والنسيم حوالي 600 حالة حتى صباح 
امس االول وجميعها حاالت بسيطة مثل نزالت 

البرد العادية واالجهاد وعوجلت جميعها.


