
اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت02
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

اجلبري: «اإلعالم» يقوم بتقييم مسار أداء املؤسسات وتطويره مسؤولية مشتركة

ثامر السليم

مــن  نخبــة  مبشــاركة 
اإلعالميني واألكادمييني وطلبة 
اإلعــالم انطلقت مســاء أمس 
االول أولى جلســات «ملتقى 
اإلعالم الكويتي األول» بعنوان 
الكويتي  «حتديــات االعــالم 
وتطلعــات املســتقبل» عبــر 
منصة «مايكروسوفت تيمز» 
اجلمعيــة  نظمتــه  والــذي 
الكويتية لإلعــالم واالتصال 
خالل الفترة من ٧ إلى ٩ يوليو 
بالتعــاون مــع وزارة االعالم 

 .«stc» ورعاية من شركة
وفي كلمة له خالل افتتاح 
فعاليــات امللتقى قــال وزير 
اإلعالم وزير الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري: اشكر 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلعالم 
واالتصــال وأعضــاء مجلس 
إدارتها واملنتســبني لها على 
هذه البادرة لعقد ملتقى حيوي 
يناقش قضايا اإلعالم الكويتي 
باستضافة مشرعني ومسؤولني 
وخبراء ومتخصصني إعالميني 
ونأمل أن نخــرج بتوصيات 
ونتائج تخدم اإلعالم الكويتي 
والعربي، مشــيرا الى ان هذا 
امللتقى يذخر بأســماء كبيرة 
ولها مكانتها في فضاء اإلعالم 
ويأتــي في وضع اســتثنائي 
يتمثل فــي جائحة «كورونا» 
وانعكاساتها، وسيكون عونا 
لنا في وزارة اإلعالم من خالل 
اآلراء املقدمة لنقــوم بدورنا 
معا في تعزيز مسيرة اإلعالم 
الكويتي والتي هي محل تقدير 
واحتــرام العالــم أجمــع، ملا 
يتمتــع به اإلعالم والصحافة 
في الكويــت من مكانة دولية 
كبيرة تعكس الواقع اإليجابي 
لبيئــة العمــل اإلعالمــي في 
الكويــت القائمــة على قواعد 
أساسية مستمدة من دستور 

التدريس بقســم االعالم في 
الكويــت د.محمود  جامعــة 
املؤسســات  ان  الهاشــمي 

عمــال لذلك علــى املختصني 
مساعدة طالب االعالم، مؤكدا 
ان عام ٢٠٢٠ يشــهد الكثير 

الكويتــي يتمتــع  االعــالم 
بســقف عــاٍل مــن احلريات 
محذرا من ســوء اســتخدام 
االعــالم االلكترونــي لبــث 
الشائعات والفنت ونحن نحث 
طلبتنا دوما على االستغالل 
اجليد لإلعالم بشــكل مهني 
وتعزيز «التربية اإلعالمية» 
في املجتمع من خالل نشــر 
األخبار، وتزويد الرأي العام 
باملعلومات الصحيحة، مطالبا 
بأن تكون التربية اإلعالمية 
مادة مقرر تدرس في اجلامعة 
ضمن محتوى املناهج لطلبة 
اإلعالم، مشيرا الى ان املتلقي 
البد ان يتعلم مهارة التعامل 

مع االعالم. 
تطوير املؤسسات 

بدوره، قال استاذ االعالم 
فــى جامعة الكويت د.ناصر 
املجيبــل، ان االعــالم حتول 
االن خاصة مع كثرة وسائل 
التواصل االجتماعي من اعالم 
فاعل إلى متفاعل، مشيرا الى 
ان تطوير االعالم ليس وظيفة 
احلكومة بل دورها تشريعي 
تنظيمــي ومراقــب والبد أن 
الرؤية املســتقبلية لشــكل 
االعالم فــي الكويت تتطلب 
تطوير املؤسسات االعالمية 
وتقــدمي كافــة املعلومــات 
والشفافية وصناعة الثقافة.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
اجلمعيــة الكويتية لإلعالم 
واالتصــال ماضي اخلميس 
ان قــرار اندمــاج صحفيتي 
«القبــس» و«الراي» شــيء 
جميل وخطوة مهمة ايجابية 
في تكوين كيان رائد بقطاع 
االعالم الكويتي عالوة على 
التقدم والتطور في هذا املجال، 
مشيرا الى ان الدولة مسؤولة 
عن وسائل اإلعالم كافة حتى 
لــو كان لها فكر مختلف عن 

االعالمية قليلة ال تستوعب 
اجلــدد  اعــداد اخلريجــني 
وأغلبهم فور تخرجه ال يجد 

من التطورات التكنولوجية 
في عدة مجاالت منها االنتاج 
التلفزيوني، مشــيرا الى ان 

توجهــات احلكومــة ويجب 
تهيئة اجلو املناسب لها، وان 
تنظر لإلعالم الكويتي نظرة 
شــاملة، فضال عن املساهمة 
فــي إجناح العنصر الوطني 
واحتــواء الصحفيــني فــي 
املؤسســات اخلاصة، وانني 
في وقت سابق تقدمت بعدة 
مشاريع للحكومة مت اعدادها 
من قبل مختصــني لتطوير 
الالعالم ولكنها لم تر الشمس.

من ناحيتــه، قال الزميل 
رشــيد الفعم: اطالب الدولة 
بدعــم الصحافيــني خاصــة 
في القطاع اخلــاص فهو ما 
زال مهمشــا من ذلــك الدعم 
الذي يعطى للحكومي فقط، 
ويجب تســخير اإلمكانيات 
لتلك املؤسسات للمساعدة في 
أداء دورها مبهنية وفاعلية.

واضاف الفعم إن احلكومة 
أيضا يجب أن يكون لها دور 
في جعل املؤسسات الصحفية 
فــي الكويــت تعتمــد علــى 
العنصــر الوطني خصوصا 
ان جائحة كورونا أثبتت مدى 

كفاءته عن غيره.
في الســياق ذاتــه، قالت 
اإلعالمية د.نورا عبداهللا ان 
اجليل اجلديد من اإلعالميني 
ال يتدرب بالشكل الكافي قبل 
أن يظهــر على الشاشــة بل 
أصبح يدرب نفسه بنفسه، 
مبينة أن القوالب االعالمية 
في الكويت أصبحت محددة 
تسودها الرتابة لذلك البد من 
التنويع. وقال املدير التنفيذي 
لشبكة سرمد خالد العتيبي 
ان «سرمد» بدأت في تكويت 
املؤسســة من باب االعتماد 
على العنصر الوطني ولكن 
مــا زالت هنــاك وظائف في 
االعالم اإللكتروني وخاصة 
باجلانب الفني غير متوافرة 

في العنصر الوطني.

أكد خالل كلمته في افتتاح «ملتقى اإلعالم الكويتي األول» أن إعالمنا يتمتع مبكانة دولية كبيرة تعكس واقعه اإليجابي

املشاركون في جلسات «ملتقى اإلعالم الكويتي األول»

عظيم يكفل احلريات ويحترم 
وجهات النظر ومينح املواطنني 

حقوقهم الكاملة.
وأضاف اجلبري ان تطوير 
اإلعالم الكويتي ليس مسؤولية 
وزارة اإلعــالم فحســب بــل 
مســؤولية مشــتركة يشارك 
اجلميع في حتقيقها، وهو ما 
امللتقى مبشاركة  ترجمه هذا 
أعضاء مجلس األمة ومسؤولني 
من وزارة اإلعالم ومؤسسات 
إعالميــة كبيــرة وأكادمييني 
وخبــراء كــي نخــرج جميعا 
بنتائــج إيجابية تســاهم في 
تعزيز خطــوات اإلعالم نحو 
التطور، الفتــا الى أن اإلعالم 
الكويتي منذ بدايته يقوم بدوره 
ومسؤولياته الوطنية الكبيرة 
في مساندة احلكومة وتقييم 
مسار األداء لكافة املؤسسات 
الســامي  النطــق  وال يخلــو 
لصاحب الســمو من اإلشادة 
بدور اإلعالم وتوجيه النصح 
واإلرشاد لإلعالميني والقائمني 
على املؤسسات اإلعالمية ألخذ 
احليطة واحلذر واالبتعاد عن 
كل ما من شأنه تعكير الصفو 
العام أو إثارة الفنت والشائعات. 
وأكد ان مسيرة اإلعالم الكويتي 
عززت باالعالم االلكتروني الذي 
يقوم بدور فاعل وأساسي في 
تعزيز مسيرة البناء والعطاء 
الــدور اإلعالمــي  وممارســة 
جنبا إلى جنب مع الوســائل 
واألدوات اإلعالميــة األخرى، 
متقدما بالشكر للقائمني على 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلعالم 
واالتصــال ورئيســها ماضي 
اخلميس، متمنيا للجميع أن 
تســتمر مثل هــذه امللتقيات 
ســواء علــى أرض الواقع أو 

من خالل العالم االفتراضي.
زيادة أعداد اخلريجني

من جانبه، قال عضو هيئة 

اإلعالم اخلاص «صانع للخبر» تنظيم اإلعالم اإللكتروني
ذكر مدير تلفزيون املجلس ســليمان السمحان ان 
االعالم اخلاص اذا حصل على الدعم يتفوق على االعالم 
احلكومي ألن احلكومــي ناقل للخبر اما اخلاص فيقوم 
بصناعة اخلبر، ويخب تدريب كوادر جديدة قادرة على 

مواكبة التطور املشهود.
وأضاف السمحان ان التنافس بني كل وسائل اإلعالم 
أمر إيجابي حيث انها بأدواتها التقليدية أو احلديثة أهم 
األجهزة في صناعة الوعي العام وتقع على عاتقها واحدة 
من أخطر املهام التي يجب أن توضع لها اســتراتيجية 
تســاعدها على أداء دورها مبهنية للمساهمة في تنشئة 
أجيال قادرة على النهوض بالوطن ومواجهة التحديات.

أكد رئيــس مجلس إدارة احتاد اإلعالم اإللكتروني 
فيصل الصواغ ان «اإلعالم اإللكتروني» ميتاز بدمج كافة 
وسائل االتصال، مطالبا بسن قوانني وتشريعات تنظم 
عمله من خالل وضع ضوابط وأخالقيات وميثاق شرف 
مجتمعي للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي، إضافة 
إلى وضع ضوابط وتشريعات تنظم هذا العالم وحتمي 
من مخاطره مع انتشــار االفكار املتطرفة والسلبيات 

التي يتم بثها.
وأضــاف الصواغ ان احلكومة يجب أن تلعب دورا 
مهما في حماية األمن القومي واالجتماعي للبالد بعيدا 

عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.

عبداهللا: القوالب اإلعالمية الكويتية بالفترة األخيرة أصبحت محددة يسودها طابع الرتابة 

اخلميس: الدولة مسؤولة عن كل وسائل اإلعالم حتى لو كان لها فكر مختلف عن احلكومة الهاشمى: يجب تدريس مادة «التربية اإلعالمية» ضمن محتوى املناهج لطلبة «اإلعالم»

حتديد العمر للتجديد مرتبط بقرارات مجلس الوزراء وجلنة التركيبة السكانية وإدارة الهيئة و«االستشارية العليا»

العتيبي: هناك بعض الوظائف في اإلعالم اإللكتروني غير متوافرة بالعنصر الوطني

الفعم: ضرورة اعتماد املؤسسات الصحافية على العنصر الوطني فأزمة «كورونا» أثبتت كفاءته املجيبل: ليس من وظيفة احلكومة تطوير «اإلعالم» بل دورها تشريعي تنظيمي ومراقب 

املطوطح لـ «األنباء»: التحويل بني القطاع األهلي آليًا بدءًا من األحد

بشرى شعبان

كشــف نائب املديــر العام 
لقطــاع شــؤون العمالــة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
عبداهللا املطوطح أن إجراءات 
التحويــل من القطــاع األهلي 
إلى خــارج القطــاع (التحاق 
بعائــل) أو إلى جهة حكومية 
متاح وينهي اإلجراء من إدارة 

العمل ويراجع «الداخلية».
وقال املطوطح في تصريح 
خاص لـ «األنباء» على هامش 
جولة تفقدية لسير العمل في 
إدارة خدمــة أصحاب األعمال 
رافقتــه «األنبــاء» خاللها إن 
التحويل داخل القطاع األهلي 
من شــركة إلى أخــرى بداية 
األسبوع املقبل سيكون متاحا 
عبر «األوناليــن» عبر خدمة 
«أسهل» في إدارة العمل، ومن 
ثم تتم مراجعــة «الداخلية» 
إلنهاء إجراءات اإلقامة، مضيفا 
أنــه خــالل الفتــرة القليلــة 
املقبلة ســيكون متاحا أيضا 
إجراء علميــة اإللغاء النهائي 
بسبب الوفاة أو بسبب اإلبعاد 
من خــالل خدمة أســهل عبر 

«األونالين».
وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة 
ملكينــة بقية إجــراءات العمل 

صاحبهــا إلى مراجعة اإلدارة 
إلجناز اإلجراءات الالزمة.

وبالنسبة لتقدير االحتياج، 
هناك ستة إجراءات منها مثل 
تغييــر املهن، حتديــث امللف 
أو وقــف امللف، وفــي إدارات 
العمل هنــاك ١٢ إجــراء منها 
مــا يتعلق ببيانــات أصحاب 
األعمــال وأخــرى بالتجديد، 
وفي صالة االستخدام كل هذه 
اإلجراءات تعمل الهيئة بشكل 
تدريجي مليكنتها وحتويل بقية 

اجتماع مع مديــري اإلدارات 
وطلبت منهــم إحصائية عن 
كل املواعيد واإلجراءات التي 
متت مراجعتها خالل األسبوع، 
وسنعمل على مضاعفة األعداد 
مثــال بعــض اإلدارات كانــت 
تستقبل في اليوم ٥٠ مراجعا 
سنعمل على رفع العدد إلى ١٠٠ 
أو ١٥٠ مراجعا في اليوم حسب 
احلاجة، وكان الهدف من العمل 
في األسبوع األول الوقوف على 
املؤشر وحجم العمل ومعرفة 

وســتنتظر توصيات اللجنة 
املختصة بالتركيبة السكانية 
وهي املؤشر بالنسبة للتجديد 
إضافــة الــى التــزام الهيئــة 
بكل قــرارات مجلس الوزراء 
ومجلس إدارة الهيئة ومسألة 
حتديد عمر محدد للتجديد من 
ضمن اإلجراءات التي جترى 
دراستها، الفتا إلى أن التحويل 
داخل األنشــطة محصور في 
األنشــطة احملددة حتى اآلن، 
والهيئــة قطعــت شــوطا في 
حصــر التحويــل فــي بعض 
النشــاط  األنشــطة وطبيعة 
الواحد وممكن تعميمها على 
بقية األنشطة بحسب الدراسة 
املقبلة. وبالنســبة  للمرحلة 
لصدور تصاريح عمل جديدة، 
اكد أنــه لم يتــم التطرق الى 
أي قرار بشأنها وبانتظار أن 
تنجلي هذه األزمة، وأي خطوة 
بشــأن التصاريــح ســيكون 
وفقا لقرارات مجلس الوزراء 
وجلنــة التركيبــة الســكنية 
وجميعها يجب ان تعرض في 
مجلس إدارة الهيئة واللجنة 
العليا بعضوية  االستشارية 
غرفة التجارة واحتاد العمال.

خدمة أصحاب العمل

بدوره، أوضح مدير إدارة 

اإلجــراءات بدال مــن الورقية 
بــاإلدارة لتكون عبــر خدمة 

أسهل قريبا إن شاء اهللا.
وعــن نســبة اإلقبال على 
احلجز اإللكتروني للمواعيد، 
بني املطوطح أنه مجرد ما مت 
فتح املنصة اإللكترونية للحجز 
مت حجــز ٢٣٨٠ مراجعا خالل 
أسبوعني في كل اإلدارات وهي 
(٧ إدارات عمــل باإلضافة إلى 

تقدير االحتياج).
واليــوم اخلميــس هنــاك 

اإلجراءات التي حتتاج زيادة 
في املوظفني، والذي فيه أعداد 
أقل لنعمل توازنا باإلجراءات.

هــذا، وكشــف املطوطــح 
أنه خــالل التوقف عن العمل 
بسبب جائحة «كورونا»، مت 
جتديد ما يزيــد على ٤٠ ألف 
إذن عمل، وبسؤاله عن حتديد 
العمر للتجديد بالنسبة للعمالة 
الوافدة، أوضح أنه حتى اآلن 
لم يتخذ أي قرار في هذا األمر، 
والهيئة تراجع هذا املوضوع 

خدمــة أصحاب األعمــال فهد 
املراد انه أثناء فترة التوقف عن 
العمل كان التركيز على جتديد 
اذونات العمل، وقد قامت الهيئة 
بتجديد كل طلبــات أصحاب 
األعمال عبر خدمة أسهل، ومع 
بداية الفترة الثانية بحث قطاع 
شؤون العمالة اهم اإلجراءات 
التي يحتاجها صاحب العمل 
ومت تنظيمهــا وجمعهــا فــي 
مجموعــة منهــا كانت ضمن 
خدمات أسهل يستطيع صاحب 
العمل إجنازها آليا ومت وضع 
التــي يحتاجهــا  اإلجــراءات 
صاحب العمل ضمن برنامج 

حجز املواعيد.
وعن الوقت إلجناز املعاملة، 
بــني املراد أنــه مت العمل على 
تقليــل فترة تواجــد املراجع 
ألقل وقت ممكن، وذلك حلماية 

املراجع واملوظف.
وعن طاقة اإلدارة لالستقبال 
اليومي من مراجعني وفق نظام 
املواعيــد، أكد املــراد أن مركز 
خدمة أصحاب األعمال يستقبل 
يوميا ما يقارب الـ ١٣٠ مراجعا 
فــي الفتــرة األولــى، وهناك 
مراجعة دائمة لألعداد املتقدمة 
وكذلــك للتطوير هذه األرقام 
واإلجراءات وفقا الحتياجات 

صاحب العمل.

أشار خالل تفقده إدارة خدمة أصحاب األعمال إلى إضافة اإللغاء للوفاة أو السفر للخدمة اإللكترونية

احملافظة على نظام التباعد االجتماعي خالل مراجعة اإلدارة  عبداهللا املطوطح متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان    (محمد هنداوي)

استعدادات تامة من املوظفني وجتهيزات كاملة من اإلدارة الستقبال املراجعني فهد املراد يتابع مراجعة إحدى املعامالت في إدارة أصحاب األعمال

سير إجناز املعامالت داخل إدارة أصحاب األعمال بسهولة ويسر

وتقليــل اإلجــراءات الورقية 
اإلدارات،  وتخفيف مراجعــة 
حرصا على ســالمة أصحاب 
العمــل والعمــال واملوظفــني 
والتزاما بقرارات وزارة الصحة 
في التباعد االجتماعي، ونأمل 
أن نصــل قريبــا إلــى إدارات 
مــن دون مراجعــني وجميــع 

اإلجراءات اإللكترونية.
وعن اســتقبال املراجعني 
خالل املرحلة األولى من العودة 
إلى العمل، أضــاف ان العمل 
في اإلدارات كان مؤشرا حلجم 
العمل والزيادة في كل إجراء، 
ومت رصد أن معظم املعامالت 
كانت بيانات أصحاب األعمال 
مثل إضافة ترخيص أو إلغاء 
إلغــاء مفــوض  ترخيــص، 
وتسجيل مفوض وإلغاء هذه 

أكثر املراجعات.
وعــن باقي األقســام مثل 
التجديــد قليلــة جدا بســبب 
إنتاجيــة خدمــة أســهل التي 
قطعت الهيئة فيها شوطا كبيرا 
حتــى وصلنا إلى أن اكثر من 
٨٠٪ من اإلجــراءات العمالية 
موجودة آليا، وبالتالي نالحظ 
قلة املراجعة في قسم التجديد 
وحصرت في جتديد الشريك أو 
بعض املهن والشهادة اجلامعية 
أو غيــر املعتــرف بها يضطر 

إجناز أكثر من ٨٠٪ من إجراءات العمل بشكل آلي ونواصل اجلهود مليكنة بقية اإلجراءاتجددنا أكثر من ٤٠ ألف إذن عمل خالل التوقف عن العمل بسبب جائحة «كورونا» 
املراد: مركز خدمة أصحاب األعمال يستقبل ١٣٠ مراجعًا في اليوم ونواصل التطويرتلقينا حجز ٢٣٨٠ موعدًا عبر املنصة اإللكترونية في إدارات العمل خالل أول أسبوع 

ملشاهدة الڤيديو


