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نرمني محب:

وليد الفالح

,

في خدم�ات وزارة الصحة وتعريفهم
ب�كل ما هو جديد من ه�ذه الخدمات
وتثقيفهم بالمعلومات الصحية المفيدة
للمحافظة عل�ى الصحة والوقاية من
المرض.
ودع�ا الى عدم اغف�ال دور التطور
الحديث في مفهوم الخدمات الصحية
والذي جعل االهتمام يتزايد بموضوع
تعزيز الصحة والوقاية من األمراض
والكشف المبكر وتغيير سلوكيات الحياة
اليومي�ة للناس باالبتع�اد عن كل ما
هو ضار بالصحة واكتساب العادات
والسلوكيات الصحية ,مشيرا الى ان ذلك
يتطلب نشر الوعي والثقافة الصحية
وضرورة التعامل مع وس�ائل اإلعالم

المختلفة من أجل إيصال المعلومات
الصحيحة.
وقال الفالح « ان الخدمات الصحية
بطبيعتها س�ريعة التغي�ر من حيث
االكتش�افات العلمي�ة واالختراع�ات
التكنولوجية في كافة المجاالت الطبية
وظهور أمراض جديدة مما يستدعي
أيضا سرعة التفاعل مع هذه المستجدات
والمتغيرات من أجل توعية الجمهور
عنها وتعريفهم بما هو جديد وحديث
في هذا المجال.
واض�اف قائال ان االعلام الحديث
هو علم و فن باالضافة الى انه اصبح
تخصص�ا يدرس ف�ي الجامعات وله
خبراؤه والمتخصصون فيه ،ولكننا
في مجال الطب بعيدين كل البعد عن
هذا التخصص حيث إنه ال يدرس في
كليات الطب كمادة أساسية وال يعتبر
من المهارات الضرورية لكل من يعمل
في مجال الخدمات الصحية من هيئة
طبية وتمريضية وغيرها ،الفتا الى ان
الواقع يش�ير الى أن هذا الوضع يدل
عل�ى قصور في فهم مهن�ة الطب ألن
الطبيب الناجح ليس هو فقط الذي لديه
المعرفة والخبرة المطلوبة ولكنه أيضا
من يملك الق�درة على بناء الثقة بينه
وبين المريض وهذا يعتمد في المقام
األول على إيصال المعلومات المناسبة
بصورة واضحة ودقيقة.

«وصال اإلعالمي» يشارك في هال فبراير
محمد أنور:

,

قالت رئيس فريق وصال االعالمي
التابع لمركز العمل التطوعي دالل الجار
اهلل ان الفريق سيساهم في احتفاالت
البالد خالل مهرجان «هال فبراير»
وعيدي التحرير واالستقالل ،كاشفه
عن التجهيز لفاصل تلفزيوني يثير
قضية المواطنة ،الظهار مسؤولية
المواطن تجاه وطنه وتبسيط المفهوم
ليالمس كافة فئات المجتمع ،والذي
سيطرح في شهر فبراير.
وأضافت الجار اهلل ان الفريق سينتج
فيلما قصيرا مدته خمس دقائق يطرح
قضية أحداث غزة اإلنسانية ،والتي
سيشارك فيها نخبة من الفنانين،
مؤكدة ان الفريق س�بق وان طرح
البوما إنشاديا ناقش فيه العديد من
القضايا مثل االسرى ،التوبة ،وعدد
من القضايا االجتماعية ،ذاكرة انه

فريق وصال اإلعالمي

طرح في األسواق منذ فترة قصيرة
داخل وخ�ارج الكويت ،وهو بأداء
المنشدين مشاري العرادة ،حمود
خض�ر ،إبراهي�م الس�عيد ،أحمد
الهاجري وخالد الحقان.
وذك�رت ان الفري�ق أنش�ئ عام

 2002وع�دد أعضائه بلغ  50فتاة
جميعهن كويتيات ،مبينة ان الهدف
الذي يس�عى الفريق لتحقيقه هو
تقديم أعم�ال إعالمية هادفة ذات
مس�توى راق تح�ت مظل�ة مركز
العمل التطوعي .

صباح العلي يهنئ المحمد بعودته ويعزي في المرزوق
هنأ مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
د .صباح جابر العلي الصباح س�مو رئيس
مجل�س ال�وزراء الش�يخ ناص�ر المحم�د
الصباح بمناس�بة عودته الى ارض الوطن
قادما م�ن الواليات المتحدة االميركية بعد
اجرائه الفحوص�ات الطبية الروتينية التي
تكللت بالنجاح.
وقال د .صباح باالصالة عن نفسي وبالنيابة
عن مجلس ادارة مؤسس�ة موانئ الكويتية
والعاملين فيها اتقدم الى مقام سموكم الكريم
باسمى آيات التهاني والتبريكات على عودتكم
الى ارض الوطن سالما معافى باذن اهلل.
واضاف :يؤلمنا كثيرا ان يمسكم أي سوء
او مرض داعيا اهلل تبارك وتعالى ان يمن على
س�موه بموفور الصحة والعافية لمواصلة
عطائه وجهوده المخلصة في مختلف ميادين
العمل الوطني.
ومن ناحية أخرى نعى الش�يخ د .صباح
جاب�ر العلي الصباح فقي�د الكويت صالح
فهد المرزوق الذي وافته المنية تاركا وراءه
كبيرا من العطاء والبذل االقتصادي
تاريخا
ًَ

في خدمة الكويت.
وقال العل�ي إن الفقيد الراحل له بصمات
وإس�هامات كبيرة ف�ي االقتص�اد الوطني
والقطاع الخ�اص من خالل تبوئ�ه لمواقع
ومناص�ب اقتصادية كثيرة منها عضويته
في غرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة سوق
الكويت لألوراق المالية ورئاسة مجلس إدارة
الش�ركة الكويتية للمقاص�ة وعضويته في
جمعية المحاس�بين والمراجعين الكويتية
وعضويته في اللجنة الفنية الراسخة لوضع
القواعد المحاسبية.
وفي س�ياق آخر أعلنت مؤسسة الموانئ
الكويتية عن قيامها بانتشال  4زوارق فيبر
جالس «طراريد» غارقة في نقعة الشمالن الواقعة
بين قصر السيف وس�وق شرق إضافة إلى
مجموعة من شباك الصيد التالفة للحفاظ على
البيئة البحرية وتسهيل حركة المالحة.
وأوضح ناظر ميناء الشويخ المناوب كابتن
محمود موس�ى الفودري انه تم عمل مس�ح
ش�امل لنقعة الشمالن قام به فريق الغوص
التابع للموانئ بمشاركة موظفي إدارة مكافحة

التلوث البحري التابعة للمؤسسة ،حيث أكدت
إدارة المسح البحري بوزارة المواصالت أن
هذه الزوارق متهالكة ومهملة وغير صالحة
لإلبحار ،باإلضاف�ة إلى قيام بلدية الكويت
بوضع ملصقات تحذيرية عليها ،كما تم عمل
اعالن في الصحف المحلية بالتنويه عن عملية
االنتشال من قبل وزارة المواصالت.
واضاف الفودري أن الموانئ تقوم بعملية
تنظيف نقعة الشمالن باعتبارها تابعة لها
وفق�ا لقرار مجلس ال�وزراء رقم 2004/ 138
والقاضي باعتبار مؤسس�ة الموانئ الجهة
الرس�مية المس�ؤولة ع�ن النق�ع والي�داف
لبحرية في الكويت.
وعن آلية االنتش�ال والتي حضرها مدير
عام مؤسسة الموانئ الكويتية د.صباح جابر
العلي الصباح قال الفودري إن عملية المسح
تمت باستخدام احدث األجهزة لهذا الغرض
مثل الباراشوت وهو عبارة عن بالون بالستيك
سميك يتم إنزاله إلى قاع البحر وربطه بالزورق
الغارق ثم يت�م تعبئته بالهواء فيقوم برفع
الزورق الغارق إلى سطح البحر وبعده يتم

رفعه بالرافعات.
وقال ان عملية االنتشال بدأت من الساعة
السابعة والنصف من صباح أمس االول واستمرت
حتي الثانية والنصف ظهرا ،حيث تم االنتهاء
من تنظيف النقعة من كافة الزوارق الغارقة،
مشيرا الى قيام المؤسسة األسبوع الماضي
بانتشال  43زورق فيبر جالس.
ونوه إلى أن عدم انتشال الزوارق الغارقة
م�ن النقعة يؤدي إلى إعاق�ة حركة المالحة
فيها وقد يكون له تداعيات بيئية كبيرة على
المياه البحرية والشواطئ الكويتية.
وعن الجهات المشاركة في عملية االنتشال،
قال الفودري ان تلك العملية تمت بالتنسيق
بين جهات حكومية عدة حضر ممثلوها عملية
االنتشال وهم ممثل وزارة المواصالت ومدير
ادارى العمليات البحرية في ميناء الشعيبة
فرج السعيد وكابتن احمد الحداد ناظر ميناء
الشعيبة المناوب وممثل من وزارة الداخلية
وخفر الس�واحل وبلدية الكويت الى جانب
عدد من مسؤولي الموانئ ،حيث تم التنسيق
بينهم التمام تلك العملية.

اطلع على إجراءات مركز البلدية

الحجي يتجول في الجليب
قام محافظ الفروانية الفريق
عبد الحميد الحجي بجولة في
منطقة جليب الشيوخ رافقه خاللها
مدير عام مديرية امن محافظة
الفروانية العميد غلوم حبيب
والمسؤولون بالمحافظة.
اطلع خاللها على المشكالت
التي يسببها الباعة المتجولون في
الساحات الترابية وما ينتج عنهم
من آثار سلبية في المنطقة.
وتوجه خالل الجولة الى مركز
بلدية جليب الشيوخ واطلع على
االجراءات المتبعة في المركز حيث
ناقش المسؤولين في كيفية القضاء
على تلك الظاهرة.
واب�دى اهتمامه بالموضوع
وحث على التنسيق بين الوزارات
ذات الصلة للقضاء على الظواهر
السلبية ،مبديا استعداده وتعاونه
الدائم ف�ي اي مجال من ش�أنه
االرتق�اء بمحافظ�ة الفرواني�ة
ش�اكرا كل الجه�ات التي تعمل
من اجل ذلك.

خالل جولة الحجي بالجليب

ردت على  675منها

مراقبة المطبوعات في البلدية
تلقت  1000شكوى
أعلنت مراقب الصحافة والمطبوعات
بإدارة العالقات العامة ببلدية الكويت
إيمان فاضل السيد ابراهيم تمكن
المراقبة من رصد « »1000شكوى تم
نشرها بالصحافة المحلية وعبر
اذاعة الكويت واالخرى الهاتفية خالل
العام الماضي  2009وتحويلها الى
جهات االختصاص في البلدية ،مشيرة
الى انه تم ال�رد على « »675منها
وجار اس�تكمال بقية الردود من
الجهات المعنية بالبلدية.
وقال�ت ابراهي�م ف�ي تصريح
صحفي ان المراقبة تولي اهتماما
بالغا لمختلف القضايا والشكاوى
واالقتراحات المنشورة بمختلف
الوسائل االعالمية المقروءة والمسموعة
والمرئية والعمل على استيفاء كافة
بياناتها وتحويلها الى الجهات
المختصة بالبلدية للرد عليها لتوثيق
الصلة بالجمهور وبجهاز البلدية،
مشيرة الى ان اعلى معدل للشكاوى
كان خالل ش�هر فبراير حيث بلغ
عددها « »145شكوى فيما حل شهر
مارس بالمركز الثاني والتي بلغ
عددها « »115ش�كوى تاله شهر

وسبتمبر « »73شكوى واغسطس
« »72شكوى.
وأوضح�ت ابراهي�م ان ع�دد
الش�كاوى التي تم رصدها خالل
شهر يوليو بلغ « »68شكوى فيما
تقاربت خالل االشهر مايو بـ«»58
ش�كوى ونوفمبر بـ« »56شكوى
ويونيو بـ« »55شكوى مسجال ادنى
معدال من عدد نسبة الشكاوى التي
تم رصدها.

اإلعالنات الرسمية والتصاريح

,

«الصحة» تعيد النظر في سياستها اإلعالمية

«الموانئ» تنتشل  4زوارق من نقعة الشمالن

,

كشف عن برنامج لتدريب القيادات على التواصل مع اإلعالم

اكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط
وضبط الجودة د وليد الفالح إن وزارة
الصحة بأم�س الحاجة إلعادة النظر
بسياستها اإلعالمية ولتقييم قدرات
العاملين فيها عل�ى جميع األصعدة
بالنس�بة لمهاراتهم في نش�ر الوعي
والثقافة الصحية وقدراتهم على التعامل
مع وس�ائل اإلعالم المختلفة ،مشيرا
الى ان الوزارة بحاجة ماسة لسياسة
إعالمي�ة واضحة المعال�م ولخطاب
إعالمي جديد ول�دورات وورش عمل
إعالمية مكثف�ة للعاملين في الوزارة
ولالستعانة بخبراء ومستشارين في
مجال اإلعالم.
وكشف الفالح فى تصريح صحفي
له عن االتفاق مع البنك الدولي لوضع
برنامج طموح لتدري�ب القيادات في
الوزارة على التواصل مع وسائل اإلعالم
والجمهور واستحداث سياسة واضحة
المعالم للتواصل بين القطاعات المختلفة
داخ�ل الوزارة وبين الوزارة والجهات
خارجه�ا ،الفتا الى ان ه�ذا البرنامج
سيبدأ بعقد ورشة عمل في شهر مارس
القادم لتدريب الوكالء المساعدين على
مهارات التواصل مع وس�ائل اإلعالم
المرئية والمسموعة والمقروءة.
وطالب بضرورة كسب ثقة الجمهور

الكويت

إيمان فاضل

يناير مسجال « »113شكوى.
واضافت :احت�ل المركز الرابع
ش�هر ديس�مبر حي�ث بل�غ عدد
الشكاوى التي رصدتها المراقبة
« »88شكوى وجاء بالمرتبة الخامسة
ش�هر ابريل وكان عدد الشكاوى
فيه « »83ش�كوى وتقاربت نسبة
الشكاوى خالل االشهر اغسطس
وس�بتمبر واكتوب�ر حي�ث بل�غ
عددها خالل اكتوبر « »74شكوى

واضافت :نشرت المراقبة «»186
اعالنا رسميا لمختلف قطاعات وادارات
البلدية المختلفة وذلك بالصحف
اليومية واالذاعة والتلفزيون والجريدة
الرسمية شملت اعالنات التوريدات
والمناقصات والقرارات الرس�مية
واعالنات ادارة البناء الخاصة بالشركات
واالخرى الخاصة بخدمات البلدية
مش�يرة الى ان االدارة قامت بمنح
« »111تس�هيل مهم�ة لالعالميين
والصحفيين للقاء مسؤولي البلدية
لتس�ليط الضوء على عمل البلدية
واخر المستجدات ولتوضيح ما تم

اتخاذه من اجراءات تجاه القضايا
المطروحة او االعمال المزمع انجازها
من مشاريع وخطط تنموية فيما قام
قسم التصوير بالمراقبة بالتغطية
االعالمية للعديد من وقائع زيارات الوفود
وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات
الصحفية والدورات التدريبية والجوالت
التفتيشية واالنشطة التي تنفذها
اجه�زة البلدية المختلفة ،حيث تم
نشر « »392خبرا بالصحافة المحلية
في هذا الجانب.

النشرة
وقالت :ان المراقبة تقوم يوميا بانجاز
النشرة اليومية الخبار البلدية بالصحافة
المحلية وتزويد رؤساء القطاعات
ومديري افرع البلدية بالمحافظات
ومديري االدارات بها ،حيث تمكنت
المراقبة من انجاز « »13440نشرة
تتضمن جميع اخبار وانشطة البلدية
ومختلف الش�كاوى واالقتراحات
المنشورة بالصحف المحلية ،حتى
يتمكن جميع المسؤولين بالبلدية
من متابعة االحداث والمستجدات
على الساحة البلدية.

هايف يهدد من آثار قضية «العريفي»
هدد النائب محمد هايف النواب الذين
وجه�وا اس�ئلة حول الس�ماح للداعية
السعودي محمد العريفي بالقاء الندوات
والمحاضرات في الكويت بان عليهم ان
يتحملوا تبعات ما اثاروه محمال اياهم
مسؤولية اثارة الفتنة الطائفية.

وقال هايف :أسئلة بعض النواب عن
العريف�ي فتحت الب�اب على مصراعيه
مس�كوتا عنه في الس�ابق،
ع�ن ما كان
ً
مؤك�دا ان «ال�كل يتحم�ل تبع�ات
ما بدأ به».
فيما رد عليه المحامي خالد الشطي

قائال« :انما يكتس�ب التهديد قيمته اذا
صدر من حكيم ،أما الخاسر الذي احرق
كل اوراقه ولم يوفر شيئا يستطيعه ولم
يفعل�ه فال قيمة لتهدي�ده» ،مؤكدا« :ان
هاي�ف لم يت�ورع عن كل ما يس�تطيع،
فلماذا التهديد؟».

