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تستضيف الكويت في الفترة 
من 25 وحت���ى 27 أبريل املقبل 
الدورة السابعة من اعمال امللتقى 
االعالمي العربي والتي س���تقام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
الدورة ش���عار  وحتمل هذه 
»اإلعالم.. تكنولوجيا االتصال« 
حيث ص���رح االمني العام لهيئة 
العربي ماضي  امللتقى االعالمي 
اخلميس ان هذه الدورة ستتناول 
مفه���وم االتصال ب���كل جوانبه 
وتفاصيله، واض���اف »تخطى 
االعالم مرحلة االخبارية والترفيه 

ليتعدى حدود النقل الى مرحلة التأثير وتكوين 
اآلراء والقناعات، وقد ساعدت التكنولوجيا وتطورها 
املس���تمر على ان يلعب االعالم ه���ذا الدور بقوة 
وان يك���ون ذا تأثير قوي وفعال على الش���عوب 

واملجتمعات«.
واردف بقوله حول ماهي���ة االتصال وعالقته 
مبفهوم االعالم بأن »لم يعد هناك اآلن ما يعرف بلفظ 
االعالم او ال� media بل  اصبح املفهوم مفهوما واسعا 
وشامال يشمل كل وسائل االعالم من مرئي ومسموع 
ومقروء بل زاد عليها بعض اآلليات احلديثة التي 
فرضها ايقاع العصر مثل املدونات واملواقع االخبارية 

واالجتماعية التفاعلية ورسائل 
احملمول وغيرها من االدوات التي 
اصبحت تشكل البدن االساسي 
لعملية االتص���ال والتي اصبح 

االعالم جزءا منها«.
هذا ومن املقرر ان تشهد هذه 
الدورة حضور العديد من ممثلي 
شركات االتصال وشركات انتاج 
التكنولوجيا من اجل التعرف عن 
قرب على تفاصيل هذه الصناعة 
وارتباطه���ا مبف���ردات العصر 
وكيفية تطويعها لالس���تخدام 

االعالمي االمثل.
كما ستش���هد الدورة جدول 
اعمال يتماش���ى مع متغيرات عصر التكنولوجيا 
وعصر تدفق املعلومات حيث يشارك في جلسات 
جدول االعمال مجموعة من ابرز رواد العمل االعالمي 
العربي وكذلك مجموعة من مستخدمي التكنولوجيا 
في قطاعات االعالم املختلفة مما يعطي هذه الدورة 
شكال مختلفا عن سابق الدورات التي ال تقل اهمية 
عنه���ا كما انها تعتبر اس���تكماال ملا مت طرحه في 
الدورة السابقة والتي تناولت شعار التنمية، حيث 
تأتي هذه الدورة لتستكمل جانبا مهما من جوانب 
التنمية في صناع���ة االعالم الذي يعتبر قناة من 

قنوات تطوير املجتمعات ونهضتها.

انتقدت احملامية ليلى الراشد 
استمرار جتاهل نواب االمة مللف 
املدني����ة واالجتماعية  احلق����وق 
للمواطنة الكويتية رغم مضي عدة 
سنوات على تلك الوعود والتعهدات 

التي قطعوها على انفسهم.
وقالت ان جتاهل ممثلي االمة 
حلاجات املواطنة امللحة يدل على 
انحدار املصداقي����ة لدى النواب، 
ويؤكد ان كل ما وعدوا به في هذه 
اجلزئية اثناء حمالتهم االنتخابية 
مجرد ضحك وإس����فاه للمواطنة 
الكويتية التي اقبلت بشغف على 
اختيار من ميثلها وميثل وطنها في 

املؤسسة التشريعية، سواء في دورة البرملان احلالية 
او في الدورات الس����ابقة وانعدام املصداقية في هذه 
القضية يؤصل حقيقة التخلي عن حمل االمانة التي 

قبلوا بحملها واقسموا عليها.
وتابع����ت ان الذي يزيد الطني بلة ان حتدث هذه 
املمارس����ات في قضية من اهم القضايا االجتماعية 
بوجود 4 نائب����ات في البرملان، واعتقدت النس����اء 
الكويتيات حني اختيارهن للنائبات ان قضايا املرأة 
قد حلت بوجودهن لكن ل����م يتحقق من هذا احللم 
الش����يء الذي فرحت به املرأة، اللهم اال زيادة التندر 

والتشفي من غير املؤيدين ملشاركة 
املرأة الكويتية في البرملان.

وقالت احملامية ليلى الراش����د 
ان هناك اولوي����ات واحتياجات 
عالقة للمرأة الكويتية غير قابلة 
للتأجيل البتة، يأتي على رأسها 
انعدام املأوى وعدم شمولية ابناء 
وبن����ات املواطنات في التحصيل 
العلمي في اجلامعات بحيث اليزال 
ابناؤه����ا محرومني م����ن القبول 
في التعلي����م اجلامعي والبعثات 
الدراسية احمللية واخلارجية اسوة 
بأبناء املواطن الكويتي في قضية 
االسكان والتعليم، فيجب ان يتخذ 
بحقهم قرار س����ريع وتترك معاجل����ة بقية القضايا 
االخرى للمواطنة الكويتية ضمن ملف ما يس����مى 
باحلقوق املدنية واالجتماعية للمواطنة التي اصبح 

مثل »بيض الصعو« الذي يذكر وال يرى.
وحثت احملامية الراشد اجلمعيات النسائية على 
حتريك املياه الراكدة في قضايا املواطنة الكويتية من 
خالل الندوات والبيانات الصحافية لفضح املقصرين 
من النواب ازاء قضايا نس����اء الكويت، وهذا اقل ما 
يجب ان تفعله تلك اجلمعيات التي لم تقدم للمرأة 

شيئا يذكر خالل مسيرتها املاضية.

ماضي اخلميس

ليلى الراشد

.. ومتوسطا بعض املشاركني في التوعية بضرورة احلفاظ على املاء م. مجبل املطوع متحدثا عن أهمية مياه الشرب

المطوع: الكويت األعلى في معدالت استهالك المياه 
العوضي: المياه في الكويت آمنة ومطابقة ألعلى المواصفات

وكان جنم كرة القدم بدر املطوع 
الكويت للمبارزة لولوة  وبطلتا 
االيوب وبلسم االيوب قد شاركوا 
في هذا اليوم كضيوف شرف وعدد 
من اعضاء املرك����ز العلمي قاموا 
مبسيرة شارك فيها اكثر من 300 
طالب وطالبة في مس����يرة مشي 
بطول نصف كيلومتر على الواجهة 
املقابلة للمركز العلمي، حيث حمل 
كل منهم حجم 3 ليترات من املياه. 
وكان جنم املنتخب الكويتي بدر 
املطوع وبطلتا الكويت في املبارزة 
بلس����م االيوب ولول����وة االيوب 
ح����رص اجلمهور عل����ى التقاط 
الص����ور التذكارية معهم وجالوا 
مع اجلمهور على مختلف االنشطة 

التي أقيمت بهذه املناسبة.

ويكفي فلت����ر فخاري عادي جدا، 
ألن الفالتر الغالية تقوم بسحب 
االمالح التي يحتاج اليها االنسان، 
التجار وعب����ر مندوبني  وهؤالء 
يقدمون عروضا كاذبة عند الترويج 
لفالترهم ويشيعون ان املياه غير 
نظيف����ة ويقوم����ون بخدعة غير 

حقيقية يوهمون بها املستهلك.
بعده����ا تطرقت العوضي الى 
كيفية وجوب احملافظة على املياه 
والطرق املناس����بة التي يجب ان 
العادي في  يعتمدها املس����تهلك 
حياته اليومية، وفي ختام حديثها 
دعت العوضي وزارة الكهرباء واملاء 
إلضافة الفلورايد حتى تستكمل 
مياه الكويت املثالية التي نسعى 

اليها.

»يكفي فالتر بسيطة في املنازل من 
اجل الشرب، فاملياه في الكويت من 

أجود انواع املياه«.
واس����تدركت العوضي خالل 
محاضرتها بان بعض املؤسسات 
التجارية تروج لنوع من الفالتر 
الغال����ي الثمن قائلة: هذه الفالتر 
الغالي����ة الثمن التي ي����روج لها 
بع����ض التجار ه����ي فالتر تعمل 
بنظام فلترة التناضح العكس����ي 
أو االيوني، ولالسف انها ال تفيد 
االنسان بل تضره، ألنها حترمه من 
االمالح الضرورية، فمياه الكويت 
العادية التي تتم معاجلتها وفق 
احدث االنظمة واملعايير العاملية 
تصل الى املنازل آمنة دون احلاجة 
الى فالتر ضخمة أو غالية الثمن 

من القائمني على الورشة للصغار 
عن أهمية املياه في حياتنا وواجب 

احلفاظ عليها«.
وتخلل االحتف����ال محاضرة 
قدمتها مدير ادارة موارد املياه في 
العلمي  الكويت للتقدم  مؤسسة 
د.فاطمة العوضي عن جودة املياه 
في الكويت وكيفية احلفاظ عليها 
واستهلت محاضرتها بأهمية املياه 
في حياتنا بشكل عام قبل أن تقدم 
عرضا شامال عن كيفية انتاج مياه 
الش����رب في الكويت مستعرضة 
املي����اه عن طريق  طريقة توليد 
التبخير وكيفية معاجلتها بشكل 
علمي قبل أن تصل الى املنازل في 
العوضي ان  الكويت، واوضحت 
املياه في الكويت آمنة متاما قائلة: 

دانيا شومان
أق����ام املركز العلم����ي احتفاال 
مبناسبة يوم املاء العاملي شهد عددا 
من الفقرات املهمة واحليوية في 

مقر املركز مساء اول من امس.
وقال رئي����س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للمركز العلمي 
م.مجبل املطوع ان االحتفال جزء من 
دور املركز في نشر الوعي العلمي 
واملعرفي لدى افراد املجتمع، واملركز 
يحرص على ان يحتفل بهذا اليوم 
من كل عام كجزء من دوره الرئيسي 
في احياء املناسبات واالحتفاالت 
البيئية العاملية، موضحا ان املركز 
حرص على ان يك����ون االحتفال 
بهذه املناسبة هذا العام بشكل اكثر 
حيوية م����ع اجلمهور عن طريق 

التواصل املباشر معه.
وأوضح املطوع ان املركز هو 
اجلهة الوحيدة في الكويت التي 
حتتفل بهذا اليوم االكثر من مهم، 
الكويت تش����هد أعلى  ان  خاصة 
معدالت استهالك املياه الصاحلة 
للش����رب، حيث بلغت 400 ليتر 

لكل شخص.
وقدم املطوع ش����كره اخلاص 
للش����ركات الراعية لهذا االحتفال 
والتي ساهمت بشكل مباشر في 
جميع االنشطة كنوع من الرعاية 
قائال: شركة اخلرافي ناشيونال 
وش����ركة تنمية املراف����ق والبنك 
التجاري وماجيك مشروب الطاقة 
ومياه الروضتني وTouche شاركت 
في اليوم العاملي للماء كنوع من 
تأكي����د دور القط����اع اخلاص مع 
مؤسسات املجتمع املدني في نشر 
التوعية في مثل هذه الش����ؤون 
البيئي����ة التي تهم كل انس����ان، 
وأش����كر الش����ركات الراعية أوال 
على سرعة استجابتها للمشاركة 
معنا في هذا اليوم، وثانيا لفاعلية 

مشاركتها.
وشهد احلفل عددا من الفقرات 
املنوعة التي أعد لها املركز العلمي 
بشكل جيد واستقبل خاللها ايضا 
جمهور الزوار الذين شهدوا جانبا 
من االحتفال وبدأ بسباق للمشي 
خاص بالفئة العمرية بني 12 و18 
عاما، تزامنت معه اقامة ورش����ة 
عمل فنية في قاعة االكتش����افات 
شارك فيها عدد كبير من اجلمهور 
وعدد من اعضاء املركز، ومتثلت في 
عرض حي ألهمية املياه عن طريق 
تعليم املشاركني وأغلبهم من صغار 
السن وكيفية عمل حصالة على 
شكل قطرة مياه، وقال املطوع اثناء 
استعراضه للورشة: »خصصنا 
برنامجا مميزا ليوم املاء العاملي 
وحرصنا على ان يشارك الزوار في 
املعرض بهذا االحتفال عن طريق 
دعوة اكبر عدد ممكن من الزوار 
للمشاركة في فقرات احلفل ومن 
بينها هذه الفقرة التعليمية التي 
استهدفنا بها صغار السن حتديدا، 
وذلك لس����رعة وصول املعلومة 
وثباتها لديهم، خاصة انها تأتي 
ببناء منوذج حلصالة على شكل 
قطرة ماء كداللة على اهمية املاء 
ومن اجل ان ينخرط املشارك في 
االحتفال لتثبت املعلومة لديه حول 
اهمية املاء مع وجود شرح كاف 

المركز العلمي أقام احتفاالً بمناسبة يوم الماء العالمي

الخميس: المفهوم التقليدي لإلعالم تغّير 
وال بد من دخول العصر الجديد

الراشد: ليتخلَّ البرلمان عن التسويف
 ويُقرّ الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة

»اإلعالم ..تكنولوجيا االتصال« في الكويت أبريل المقبل

أسفت الستمرار تجاهل ملف المرأة وشبهت الحلول بـ »بيض الصعو«

)أحمد باكير(م.مجبل املطوع في مقدمة املشاركني في االحتفال بيوم املاء العاملي


