
محليات
الثالثاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٢

05

«الدفاع»: تطوير العالقة بني وسائل اإلعالم الرسمية واجلمهور

عبدالهادي العجمي

أكد مدير مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة في 
وزارة الدفــاع العميد الركن 
بحري محمــد أبل العوضي 
أن وسائل اإلعالم في الوقت 
الراهن أصبحت تلعب دورا 
مهما ورئيســيا فــي جميع 
املجاالت ولهــا التأثير على 

جميع الشرائح املجتمعية.
جاء ذلك خالل الورشــة 
اإلعالمية التي نظمتها مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة في وزارة الدفاع حتت 
عنوان «التواصل اإلعالمي بني 
اإلعالم العســكري ووسائل 
املدنيــة احلكومية  اإلعــالم 
الدولــة»،  واخلاصــة فــي 
بحضور جميــع املختصني 
باإلعــالم فــي املؤسســات 
العسكرية ووسائل اإلعالم 

احلكومية واخلاصة.
وقال العميد العوضي ان 
اجلمهور املستهدف بالرسالة 
اإلعالميــة اليوم يختلف عن 
جمهور السابق، فجمهور اليوم 
على درجة عالية من الثقافة، 
فالتطــور التكنولوجي الذي 
واكبــه اصبح يســاعده على 
البحث عن املعلومة بوسائل 
مختلفة ومن جهات متعددة 
وأصبحت لديــه القدرة على 
التمييز بني الغث والسمني مما 
يتلقاه من الوسائل اإلعالمية 
املختلفــة، ومــن هنــا كانت 
املصداقية وتوحيد اخلبر من 
اهم مميزات اإلعالم الرسمي 
حتى ال يفقد مصداقيته أمام 

جمهوره املتلقي.
ولفــت العوضــي الى أن 
الورشــة ســتتم من خاللها 
مناقشــة اهــم األمــور التي 
من شــأنها تطويــر العالقة 
بني وسائل اإلعالم الرسمية 
وجمهورها املتلقي والسعي 
الــى توثيــق العالقــة بــني 
الطرفــني، كمــا هــي احلال 
بتطوير العالقة بني وسائل 
اإلعــالم الرســمية املختلفة 
سواء العسكرية أو املدنية.

واختتــم العوضي قائال: 
وفقكــم اهللا فــي ورشــتكم 
هذه وبــارك في جهودكم ملا 
فيه مصلحة وطننا العزيز 

الكويت احلبيبة.
ونقل حتيات رئيس هيئة 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد الصالح الصباح 

للمشاركني في الورشة.
٣ جلسات

وفي السياق نفسه، قال 
رئيس فرع اإلعالم في مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة العقيد ركن فهد محمد 

بالتنسيق العام  بني املؤسسة 
العســكرية اإلعالميــة فــي 
ووزارة  الداخليــة  وزارة 
اإلعالم خاصة فــي التعامل 
مع األحــداث اجلســام، كما 
مر معنا في تفجير مســجد 
الصــادق منعا ألي شــائعة 

مغرضة ومخربة.
وأضــاف: هناك تعامالت 
أخــرى لألحــداث اليوميــة 
كحوادث املشاجرات اليومية 
ويتم التنســيق في اجلهات 
والقنوات اإلعالمية في وزارة 
الداخلية وعليه تتخذ جهات 
االختصاص في الوزارة عملها 
وإجراءهــا بشــكل روتيني 

حاسم مع كل األحداث.
التعامــل مــع  وأوضــح: 
اجلمهور والشائعات واألحداث 
وفق التقليــد القدمي هذا في 
السابق أما اليوم فهناك وسائل 
تواصل على مدار الساعة في 
كافــة اإلدارات التــي تالمس 
حيــاة النــاس اليومية، لكن 
ليســت كل شائعة او مصدر 
معلومــة نتعامل معها بذات 
األســلوب، ألننا نرى ما هو 
مصــدر املعلومة والشــائعة 
هــل هي أشــخاص ام جهات 
ام مؤسســات إعالمية، وهذا 
األمــر نضع له حــدا إن كان 

غير صحيح.
ردود وافية 

بدوره، قال العقيد الركن 
فهد سعد العجمي من احلرس 

للجهــات القائمــة على هذه 
الورشــة، مؤكــدا ان اإلعالم 
في اجلهات العسكرية لديه 
رؤية يود إيصالها للجمهور 
على مختلف وسائل االعالم، 
لذلك نتعامل مع اجلميع وفق 
مســطرة واحدة خاصة في 
الرد على الشــائعات حفظا 
لألمن املجتمعــي حيث اننا 
مطالبون بتســليط الضوء 
علــى ردة الفعــل لعدم ترك 
املجال للشائعة وتركها تعيث 
في الرأي العام، مشيرا الى ان 
املجتمع معرض ألي ردة فعل 
من شأنها إرباكه لكن اإلعالم 
الرسمي في اجلهات العسكري 
يقوم بــدوره احلقيقي لكي 
الشــفافية واحلقيقة  تكون 
واملعلومة الصادقة هي املعيار 
القائــم ألجل ســير املجتمع 
بالشكل الطبيعي والروتيني 

دون اي مشاكل.
حمــالت  إقامــة  وأكــد 
توعوية دائمة مع اجلمهور 
ومــع مختلف األعمار خللق 
جســد واحد ما بني اجلهات 
االعالميــة واجلمهور ألجل 

الصالح العام.
وجــاءت فــي توصيــات 
الورشــة تســهيل احلصول 
على تصاريح ملقابلة الرتب 
العليا وإنشاء املواد اإلعالمية 
املرسلة ذات جودة عالية ليتم 
نشــرها بطريقة صحيحة، 
ودراســة تســهيل إجراءات 
النشــر عبر  احلصول على 
الدرون اإلعالمي ومشاركته 
العســكرية  الفعاليات  فــي 
والعمل على عقد عدة ورش 
جتمــع اإلعــالم العســكري 
واملدني وعقد ورش مستمرة 
وتدريــب إعالمــي لتبــادل 

اخلبرات.
وإنتــاج أعمــال إعالمية 
مشتركة «عسكرية ومدنية» 
وورشة التواصل اإلعالمي بني 
اإلعالم العســكري ووسائل 
اإلعالم احلكومية واخلاصة 

في الدولة.

الوطنــي ان دور واحلــرس 
الوطنــي يتابع اإلعالم على 
مدار الساعة ويقوم مبتابعة 
األوضاع اخلاصة باحلرس 
والرد علــى كل ما له عالقة 
الوطنــي وعمله  باحلــرس 
هــدف  وامليدانــي  االداري 

للصالح العام.
وحاليــا بالنســبة آللية 
النشــر نتعامل مع اجلهات 
اإلعالميــة اخلاصــة عبــر 
التواصل والردود السريعة 
والوافيــة املعلومــة والتي 
تغطــي احلــدث مــن جميع 
جوانبــه حتى ال نترك خطأ 
مجــاال يؤثــر فــي وصــول 

املعلومة الصحيحة.
جتــاوب  ان  وأوضــح 
وســائل اإلعــالم في نشــر 
األخبار اخلاصــة باحلرس 
الوطنــي عــال جــدا ونحن 
ال ننشــر إال أخبــارا خاصة 
بعلمنا وفق توجهات اإلدارة 
العليا للحرس ونتعامل مع 
اإلشــاعات بشكل حاسم وال 
نترك املجال لهــا لكي تؤثر 

سلبا في الرأي العام.
كما نقوم بإبراز إجنازات 
احلرس الوطني عبر نشــر 
األخبار اخلاصة به في وسائل 
اإلعــالم ووســائل التواصل 
بعد كتابته بالشكل املطلوب 

واحلقيقي.
وفي سياق متصل، عبر 
املقدم راشد الهلفي من قوة 
اإلطفــاء العــام عن شــكره 

مديرية التوجيه املعنوي نّظمت ورشة «التواصل اإلعالمي بني اإلعالم العسكري ووسائل اإلعالم املدنية احلكومية واخلاصة في الدولة»

العميد الركن بحري محمد أبل العوضي واملشاركون في الورشة

(أحمد علي) املتحدثون خالل الورشة  

املطيري إن الورشــة تهدف 
إلى تفعيل وزيادة التواصل 
اإلعالمــي بــني املؤسســات 
العسكرية ووسائل االعالم 
املختلفــة، مشــيرا الــى ان 
الورشة تتكون من ٣ جلسات، 
األولى اســتعراض كل جهة 
عسكرية إعالمية جتربتها في 
التواصل مع وسائل االعالم، 
واجللســة الثانية نقاشــية 
بني ممثلي اجلهات املشاركة 
املدنية والعسكرية، والثالثة 
التوصيات واملقترحات لزيادة 
التعاون االعالمي العسكري.

الصالح العام

مــن جهتــه، قــال املقدم 
عثمــان الغريــب مــن ادارة 
اإلعــالم االمنــي فــي وزارة 
الداخلية إنه أصبحت هناك 
أخبــار وشــائعات تنتشــر 
مضادة للعمل فــي الوزارة 
يجب التصدي لها والتعامل 
معهــا بالتوضيح والتبيان، 
ألن اإلعالم يجــب ان يكون 
متواصال ٢٤ ساعة في اليوم 
حتــى ال نتــرك للظــروف 
واملصادفــات واملفاجآت أي 
دور غير صحيح وال حقيقي 
بل نحن اإلعالميني الرسميني 
في الوزارة يجب علينا إصدار 
املعلومة احلقيقية التي تصب 
في منفعــة وصالــح البالد 

واجلمهور.
وأضاف: بالنسبة لألحداث 
اليوميــة نتعامل مع احلدث 

العوضي: املصداقية وتوحيد اخلبر من أهم مميزات اإلعالم الرسمي حتى ال يفقد مصداقيته أمام جمهوره املتلقي

الغريب: نتصدى للشائعات واألخبار الكاذبة بالتواصل على مدى ٢٤ ساعة حتى ال نترك للظروف واملصادفات أي دور غير صحيح

العدواني واصل جوالته التفقدية باملدارس 
لرصد احتياجات امليدان واالرتقاء باملنظومة

إعادة احلافالت إلى طلبة «التربية اخلاصة»

«التربية» تبحث عن مخرج ملكافآت «الفاقد التعليمي»

عبدالعزيز الفضلي

تفاعال مع ما نشرته «األنباء» في عدد سابق 
حول مشكلة إيقاف الباصات عن طلبة التربية 
اخلاصة، أنهى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني هذه املشكلة 
التي كانت عالقة منذ بداية العام الدراسي احلالي، 
حيث قال املتحدث الرســمي لوزارة التربية 
أحمد الوهيدة إنه في ضوء توجيهات الوزير 
العدواني إلى اجلهات املعنية في وزارة التربية 

بضرورة االهتمام باخلدمات املقدمة للمتعلمني 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، وحرصه على 
أهمية انتظامهم في فصولهم الدراسية مبدارسهم 
ومواصلة تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة، تعلن 
وزارة التربيــة أن احلافالت املخصصة لنقل 
الطلبة من وإلى مدارس التربية اخلاصة قد بدأت 
أعمالها من يوم األحد ٦ اجلاري، وستستمر 
تدريجيا حلني اكتمال األعداد، ويأتي ذلك من 
أجل توفير وسيلة نقل آمنة ومالئمة الحتياجات 

أبنائنا الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة.

عبدالعزيز الفضلي

طالب عدد من العاملني في مشروع الفاقد 
التعليمي الذي أقامته وزارة التربية خالل شهر 
يوليو املاضي لتعويض الطلبة عما فاتهم من 
دروس وتعليــم خالل فترة جائحة كورونا 
الوزارة بصــرف مكافآتهم نظير تكليفهم 

تعليم الطلبة ألكثر من شهر.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، 

ان الوزارة تبحث عن مخرج لصرف مكافآتهم، 
مشيرة الى أنها لن تقدم على هذه اخلطوة دون 
حتصني نفسها قانونيا. وأضافت املصادر أنه 
بعد إجراء التدقيق واملراجعة تنتظر اجلهات 
املختصة في الوزارة تسلم قرارات التكليف، 
متسائلة: هل صدرت قرارات للمكلفني في 
هذا الشأن اضافة الى موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية؟ ومشددة على انه من دون ذلك لن يتم 
الصرف وستكون مكافآتهم في مهب الريح.

ضمن جوالته التفقدية 
املفاجئة، قام وزير التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.حمــد 
العدواني صباح أمس بزيارة 
تفقدية مفاجئة إلى مدرسة 
عبداهللا العصفور االبتدائية 
بنني في الظهر، حيث اطلع 
على وضع املدرســة وآلية 

سير العمل فيها.
وقالت مصادر تربوية إن 
الوزير العدواني يسعى من 
خالل هذه الزيارات املفاجئة 
إلى تلمس احتياجات امليدان 
وهمومه بشــكل مباشــر، 
واالســتماع إلــى املعوقات 
التــي يواجههــا لتذليلهــا، 
واحلرص علــى توفير كل 
اإلمكانات لتحقيق األهداف 
التربوية في تنشئة األجيال 
تنشئة سليمة مع احلرص 
على رفع الكفاءة التعليمية 

لدى أعضاء املنظومة.
الســياق،  هــذا  وفــي 
أكدت مدير املدرســة أمينة 
البشير أن اإلدارة حرصت 
على تنظيم فعالية «عودة 
األنشــطة املدرســية» بعد 
صدور تعليمات من الوزارة 

بالسماح باألنشطة املدرسية التي أوقفتها 
اجلائحة في العامني الدراســيني املاضيني، 
والتي تعتبر جزءا مهما وحيويا في املسيرة 
التعليمية ملا لها من قيمة في تعزيز القيم 
واألخالق احلميدة في نفوس الطلبة إلميانها 
بأن التربية السليمة تأتي في املقدمة ليأتي 

بعدها التعليم.
وأضافــت البشــير أنه صادفــت إقامة 

الفعالية الزيارة املفاجئة من الوزير د.حمد 
العدواني، والتي كان لها أصداء ترحيبية 
بني أوساط الهيئة التعليمية واإلدارية في 
املدرسة، حيث كانت ملشاركة معاليه األبوية 
ألبنائه الطلبة في أنشــطتهم أثر كبير في 
نفوسهم، باإلضافة إلى حرصه على االطالع 
على سير العملية التعليمية ومدى جودة 

اخلدمات املقدمة.

زار مدرسة عبداهللا العصفور االبتدائية بنني في «الظهر» وشارك تالميذها أنشطتهم

اعتباراً من األحد املاضي.. تفاعالً مع ما نشرته «األنباء»

الوزير د.حمد العدواني مشاركاً الطلبة أنشطتهم بحضور أمينة البشير

من محتويات املعرض املدرسي في مدرسة عبداهللا العصفور

السفير الفلسطيني: أسبوع ثقافي فلسطيني خالل احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية
أشاد السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب 
مبوقف الكويت الدائم جتاه القضية الفلســطينية 
في احملافل الدولية وإميانها بعدالة القضية ورفض 

االحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الســفير طهبوب 
على هامش افتتاح معرض مركز التراث الفلسطيني 
الـ ٥٥ املقام بالتعاون مع الســفارة الفلسطينية في 
جمعية اخلريجني والذي يستمر باستقبال اجلمهور 

حتى نهاية األسبوع.
وأكد ان الكويت «دائما ومنذ عشــرات السنني 
تقدم الدعم بكل أشــكاله وأنواعه بدون مقابل وهذا 
ما مييز الكويت التي ليس لها أية أجندة سياســية 
في دعم القضية الفلســطينية»، مبينا ان «الشعب 
واحلكومة وأصحاب السمو أمراء الكويت املتعاقبني 
يدعمون الدولة والشعب الفلسطيني حبا لهم وإميانا 

بعدالة قضيتهم».
وقال ان هذا املعرض يسلط الضوء على التراث 
واألعمال احلرفية اليدوية الفلسطينية التي هي جزء 
أساسي ورئيسي للهوية الفلسطينية خصوصا التطريز 
الفلسطيني أو (اخلليلي) الذي دخل ضمن قائمة التراث 
اإلنساني الفلسطيني في منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عام ٢٠٢١.
وأضاف ان هذا املعرض الذي يجمع بني العديد من 
الفنون واألعمال اليدوية واحلرفية من تطريز ومالبس 
تقليدية يتضمن ركنا خاصا للكتب واألعمال األدبية 
الفلسطينية وركنا للمأكوالت التقليدية الفلسطينية 
من أيادي املتطوعات، مشــيرا إلى ان إرث وتاريخ 
وثقافة فلسطني «هو أقدم مبئات السنني من وجود 

االحتالل اإلسرائيلي».
وثمن طهبوب دور املتطوعات الكويتيات الالتي 

شــاركن زميالتهن الفلسطينيات في إقامة وتنظيم 
وإحياء هذا املعرض.

وأشــاد بالتعاون والتبادل الثقافي بني الدولتني 
وخصوصــا مع املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب الذي يســتقبل منذ إعادة افتتاح السفارة 
الفلســطينية عام ٢٠١٣ فــي الكويت جميع األفكار 
واملبادرات الثقافية من قبل السفارة، مشيرا في هذا 
الصدد إلى اختيار الكويت ضيف شــرف في أولى 
مشاركاتها ضمن معرض فلسطني للكتاب عام ٢٠١٦
والذي حظي باهتمام بالغ من دور النشر واملثقفني 

الكويتيني.
وذكر ان فبراير املقبل سيشــهد ضمن احتفال 
الكويت بأعيادها الوطنية أسبوعا ثقافيا فلسطينيا 
بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
السفير الفلسطيني رامي طهبوب وعدد من السفراء خالل جولة باملعرض  (ريليش كومار)سيحمل عشرات الفعاليات الثقافية والتراثية املتنوعة.
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