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عبّر عن بالغ القلق إزاء ما تتداوله وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي

مجلس الوزراء: االتهامات املرسلة واملساس بسمعة األشخاص  
جتافي القيم وتعاليم ديننا احلنيف ومبادئ املجتمع الكويتي

خالل افتتاح القمة الكويتية الثانية لوسائل اإلعالم االجتماعية برعاية وحضور وزير اإلعالم

احلمود: الكويت تتصدر دول  مجلس التعاون
في استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية

اإلعالمي الرسمي إلى مستخدمي 
هذه الوس����ائل من املواطنني 
واملقيمني، الفتا إلى أن الوزارة 
استحدثت قطاع اإلعالم اجلديد 
إميانا منها بأهمية وس����ائل 
اإلعالم االجتماعية، مثل تويتر 
وفيسبوك ويوتيوب، لتلحق 
بركب هذا التوسع السريع في 
استخدامها بني الشباب الذين 
ميثلون ش����ريحة كبيرة من 

املجتمع الكويتي.
وكشف عن آخر احصائية 
لعدد مواق����ع االنترنت على 
مستوى العالم والتي قدرت 
بأكثر م����ن 255 موقعا منها 
حوالي 152 موقعا لش����بكات 
التواص����ل االجتماع����ي وهو 
األمر الذي يضع مس����ؤولي 
اإلعالم واملؤسس����ات العاملة 
واملس����تخدمة لهذه الوسائل 
احلديثة أمام مس����ؤولياتهم 
الوطني����ة واالجتماعي����ة في 
تعزيز مفهوم االستخدام األمثل 
لوس����ائل اإلعالم االجتماعي 
مبا يع����ود بالنفع على الفرد 

واملجتمع.
من جهتها، أكدت نائب املدير 
العام للمشروعات الوطنية 
باجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ماجدة النقيب أن 
القمة وما تتضمنه من محاور 
تأت����ي بطرح جدي����د يغطي 
مساحة كبيرة من املوضوعات 
التي تعكس اهتم����ام الدولة 
باستخدام األدوات التكنولوجية 
احلديث����ة ودورها ف����ي بناء 
مجتمع املعلومات بالكويت، 
موضحة أن رعاية ومشاركة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم����ات تأت����ي في نطاق 
دوره ومسؤولياته في مجال 
تكنولوجيا املعلومات والتوعية 
العامة بها وباستخداماتها لدى 

جميع فئات املجتمع.
النقيب على أن  وشددت 
وس����ائل اإلعالم االجتماعية 
فرض����ت نفس����ها وأصبحت 
واقع����ا ملموس����ا وكنتيجة 
للتطورات واملستجدات في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت استطاعت أن جتمع 
بني النص املكتوب واملقطع 
املرئي وحولت مس����تخدمها 
من مجرد متلق للمعلومات 
إلى منتج لها ومشارك فيها، 
الفتة إل����ى أنه علينا مواكبة 
هذه النقلة النوعية وتطويعها 
لالستفادة منها في كل املجاالت 
التعليمي����ة واالقتصادي����ة 
والثقافي����ة  والسياس����ية 
واالجتماعية خلدمة املجتمع 
مبختلف فئاته، موضحة أن 
وس����ائل اإلعالم االجتماعية 
الش����باب  قوة كامنة حترك 
لتحقيق أه����داف إيجابية إذا 
ما وضعت في إطارها الصحيح 
ولنتجنب التأثيرات السلبية 

لسوء استخدامها.
وبينت النقيب أن وسائل 
اإلعالم االجتماعية ليست مجرد 
واجهة إلبراز جهة أو تسويق 
منتج أو حتى وسيلة للتواصل 
بني اجلمهور من خالل قراءة 
نسب التفاعل فحسب ولكنها 
أصبح����ت أداة لرف����ع كفاءة 
وقدرات املؤسس����ات العامة 
واخلاصة، حيث توفر موردا 
ال ينضب من اآلراء واألفكار 

الفورية واملباشرة التي تعود 
بالنفع عليه����ا، الفتة إلى أن 
التحديات الكبيرة والعظيمة 
جتعلن����ا أكثر اص����رارا على 
التمس����ك مبنهجية التطوير 
والتحديث والعمل على ايجاد 
احللول العملية للمشكالت التي 
حتول دون تنظيم وس����ائل 
اإلع����الم االجتماعية ووضع 
أسس وقواعد حرفية ومهنية 

وتشريعية لها.
ولفتت إل����ى أن أولويات 
املرحلة القادمة تتضمن عددا 
من املبادرات واملشروعات في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
تهدف إلى االرتقاء مبستوى 
اخلدمات االلكترونية وجودتها 
وتسهيل االستفادة منها لفئات 

املجتمع وقطاعات الدولة.
بدوره����ا أك����دت مدي����رة 
العالق����ات العام����ة والعالمة 
التجارية بالشركة الوطنية 
لالتص����االت خلود الفيلي أن 
شبكات التواصل االجتماعي 
جنحت في تقريب املسافة بني 
الشركات والعمالء مما يسهل 
للشركات خدمة عمالئها وتلبية 
احتياجاتهم بش����كل أفضل، 
الفتة إلى أن مشاركة الوطنية 
لالتصاالت في القمة هذا العام 
تعد استكماال ملبادرتها في العام 
املاضي وانطالقا من إميانها 
بدور مواقع التواصل االجتماعي 
التي تعد الظاهرة اإلعالمية 
األبرز في عاملنا اليوم، كونها 
تستقطب شريحة كبيرة من 
فئات املجتمع الكويتي وجتعلنا 
نرتقي مبستوى اخلدمة املقدمة 

لعمالئنا.
من جهته أك����د مدير عام 
اإلدارة املصرفي����ة لألف����راد 
بالوكالة في بنك الكويت الدولي 
ماطر الشمري أن بنك الكويت 
الدولي، كبنك إسالمي رائد، كان 
أول من آمن بأهمية وفاعلية 
قنوات التواصل االجتماعي التي 
فرضت نفسها كلغة تخاطب 
وحوار متحضر بني األجيال 
الصاعدة وشكلت جسرا النتقال 
احلضارات وتبادل اخلبرات 
بني الش����عوب واألمم ونافذة 
واسعة يطل منها كل منا على 
العالم اآلخر الذي يجهله مبجرد 
ضغط زر في زمن هيمنت عليه 
ثورة االتصاالت واملعلوماتية 
التي باتت دول العالم تعتمدها 

كعنوان لثقافة العصر.
أما مدير عام ميكروسوفت 
الكويت ش����ارل نحاس، فأكد 
أن القم����ة الكويتي����ة الثانية 
لوس����ائل اإلعالم االجتماعية 
هي قم����ة محوري����ة وهامة 
مليكروسوفت التي شاركت في 
فعالي����ات القمة األولى وذلك 
نظرا لألهمية القصوى التي 
تتحلى بها وسائل التواصل 
االجتماعي وتأثيرها الكبير 
في بيئ����ة األعمال واالقتصاد 
بصف����ة عامة، الفت����ا إلى أن 
األجيال الصاعدة شبت على 
هذه األدوات وأصبحت جزءا 
من حياتها، موضحا أن على 
الشركات ان تغير من أساليب 
تواصلها مع موظفيها، فمواقع 
التواصل االجتماعي أصبحت 
أكثر س����رعة وأكث����ر فاعلية 
وتلقائية م����ن التواصل عبر 

البريد االلكتروني.

املشاريع واملبادرات احلكومية 
واملشروعات التنموية في إطار 
التوج����ه احلكوم����ي لتنمية 
ودعم الشراكة بني القطاعني 
الع����ام واخل����اص وذلك من 
خالل إنشاء قطاع التنمية في 
مجلس الوزراء وتعيني ناطق 
رسمي باسم املجلس، للربط مع 
املكاتب اإلعالمية املتخصصة 
بكل وزارة ومؤسسة حكومية، 
فيما يقتصر دور وزارة اإلعالم 
كمستشار فني ملشروع البيئة 
اإلعالمية والذي سيوفر مئات 
الفرص الوظيفية للشباب في 

مجال اإلعالم.
وبني احلم����ود أن وزارة 
اإلعالم واكبت تطور صناعة 
اإلعالم بكل مفرداتها وبلغت 
مرحلة مش����جعة من النجاح 
في استخدام وسائل اإلعالم 
االجتماعية للوصول باملنتج 

أسامة دياب 

أكد وزي����ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود أن التطورات 
التكنولوجي����ة احلديثة وما 
صاحبه����ا من تطور في عالم 
االتص����االت من����ذ منتصف 
تس����عينيات الق����رن املاضي 
أحدثت نقل����ة نوعية وثورة 
حقيقية في وس����ائل اإلعالم 
االجتماعي طالت آثارها كل أفراد 
املجتمع، كبارا وصغارا، األمر 
الذي جعلهم يعيشون في ظل 
عالم تقني ومجتمع افتراضي 
سيطر على أغلب اهتماماتهم، 
مما كان له األثر الكبير على 
الهوية الوطنية واالجتماعية 

لألفراد واملجتمعات.
ج����اء ذلك خ����الل افتتاح 
القمة الكويتية الثانية لوسائل 
اإلع����الم االجتماعي����ة والتي 
تنظمها شركة روافد لإلعالم 
بالتع����اون مع س����ترمي الين 
لتغطية الفعاليات مساء أمس 
األول بقاعة الثريا للمناسبات 
بفندق جي دبلي����و ماريوت 
بحض����ور لفيف م����ن خبراء 
وسائل التواصل االجتماعي 
واملختصني واملهتمني باملجال 

اإلعالمي.
وأوضح احلمود أن انعقاد 
القمة الكويتية الثانية لوسائل 
اإلعالم االجتماعية تأتي انطالقا 
من أهمي����ة التوظيف األمثل 
واملس����ؤول لتلك الوس����ائل 
اإللكتروني����ة احلديث����ة في 
التواصل مع اجلمهور مبا يعود 
بالنفع على اخلدمات اإلعالمية 
واإلعالنية على حد سواء، فضال 
عن دعم املهارات التنموية لدى 
مستخدمي تلك الوسائل في 
الكويت، خاص����ة أن الكويت 
تأتي في مقدمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي من حيث 

استخدام هذه الوسائل.
وأش����ار احلم����ود إلى أن 
اإلع����الم االلكتروني أضحى 
إحدى أدوات صناعة اإلعالم 
التي يعول عليها في إيصال 
الرسالة اإلعالمية من منطلق 
القوة التي باتت متتلكها وسائل 
التواصل االجتماعي وسرعتها 
ف����ي الوصول ملس����تخدميها 
والتأثير في آرائهم وتكوين 
رؤاهم الشخصية، موضحا أن 
الشبكات االجتماعية أحدثت 
تغييرا كبيرا في كيفية االتصال 
واملش����اركة بني األش����خاص 
واملجتمعات وس����رعة تبادل 

املعلومات حول العالم.
ولفت احلمود إلى أن مجلس 
الوزراء اعتمد مشروع البيئة 
اإلعالمية في الكويت ليكون 
مبثابة منظومة متكاملة لربط 
اإلع����الم احلكوم����ي باإلعالم 
اخل����اص ومن أج����ل تطوير 
مفهوم اإلعالم ف����ي الكويت 
بشكل عام وحتويله من إعالم 
وزارة إلى إعالم دولة، وتعزيز 
مفهوم الشفافية والتواصل مع 
املواطنني مبا يواكب التطور 
احلاصل في وس����ائل اإلعالم 
واالتص����ال، مش����يرا إلى أن 
املشروع يهدف أيضا إلى دعم 
اإلعالم اخلاص كشريك أساسي 
لإلعالم احلكومي مع إعطائه 
مساحة أكبر في االطالع على 

)قاسم باشا( ..ومتوسطا ماجدة النقيب وأحد احلضور  

الشيخ سلمان احلمود مكرما خلود الفيلي

تكرمي ماطر الشمري

الشيخ سلمان احلمود مكرما شارل نحاس

شارل نحاس يتحدث إلى الزميل أسامة دياب

الشيخ سلمان احلمود متحدثا في حفل االفتتاح  

على الطرق من كاميرات مراقبة 
وضبط م����روري وغيرها من 
األجهزة باإلضافة إلى شرح عن 
كيفية عمل الدورية الذكية لنشر 
التوعية مبخاطر القيادة غير 
اآلمنة واجلوانب التي ينبغي 
االلتزام بها لتحقيق الس����المة 
على الطريق، باإلضافة إلى ما 
مت تقدميه من عروض توعوية 
خاصة برس����الة اليوم العاملي 
لالتصاالت ومجتمع املعلومات 
والتي تضمنت برامج ترفيهية 
ومسابقات وعروضا توعوية 
حول االستخدام السليم ألجهزة 
الهواتف وغيرها من التقنيات 
لتعزي����ز الوع����ي املجتمع����ي 
بالس����المة املرورية. وأوضح 
العميد احلش����اش أن احلملة 
تعتبر اس����تمرارا لسلسلة من 
احلمالت التوعوية التي أطلقتها 
إدارة اإلعالم األمني من أجل العمل 
على اتخاذ كل اإلجراءات احليوية 
إلنق����اذ األرواح م����ن مخاط����ر 
احل����وادث املرورية باعتبارها 
تاسع أهم أس����باب الوفاة في 
أنحاء العالم فضال عما حتدثه 
تلك احلوادث من إصابات، مؤكدا 
أن الهدف من احلملة هو توعية 
قائدي املركبات ومس����تخدمي 
الطريق لتجنب استخدام وسائل 
التكنولوجيا املختلفة املزودة 
بها املركبة وجتنب اس����تخدام 
الهاتف احملم����ول وتطبيقاته 
املختلفة أثن����اء القيادة حفاظا 

املؤقت���ة والتي س���يكون من 
مهامها اإلشراف على استقدام 
العمالة وفقا الحتياجات سوق 
العمل.بدورها، أكدت مستشارة 
منظم���ة العم���ل الدولية في 
املكتب االقليمي للدول العربية 
اميانويال بوزان ان ورشة العمل 
الكويت واألردن  الثنائية بني 
التي يستضيفها مكتب منظمة 
العمل الدولي���ة لدى الكويت 
حتت عن���وان »العمل الالئق 
للعمالة املنزلية« فرصة ذهبية 

احلشاش: احلوادث املرورية تاسع أهم 
أسباب الوفاة في أنحاء العالم 

على أرواح مستخدمي الطريق، 
مشيرا إلى أن استخدام الهواتف 
الذكية واستعمال أنظمة ال مالحة 
واالتصاالت في السيارة أثناء 
القيادة، هو من أهم األسباب في 
وقوع احلوادث املرورية وما ينجم 
عنها من حاالت وفيات وإصابات، 
داعيا قائدي املركبات إلى عدم 
االنشغال بوسائل التكنولوجيا 
أثناء القيادة، س����واء أكان ذلك 
من خالل االتصال باس����تعمال 
الهاتف احملمول، وكتابة الرسائل 
أو تشغيل نظم ال مالحة أثناء 
القيادة، داعيا إلى ضرورة عدم 
استغالل تلك اخلدمات في غير 
أوقاتها املناسبة مما يترتب عليه 

احلوادث املرورية املؤملة.

ادارة  للبلدين لتحسني نظام 
شؤون العمالة املنزلية.وقالت 
في كلمة لها خالل افتتاح ورشة 
العمل: نسعى من خالل الورشة 
الى حتقيق فهم افضل وأشمل 
لالفكار واملبادئ التي تضمنتها 
الذكر، فضال  االتفافية سالفة 
عن النظر في م���دى امكانية 
النظم  البلدين لتحس���ني  كال 
والتش���ريعات الت���ي تضمن 
توفير اقصى حماية للعمالة 

املنزلية.

أك����د مدي����ر إدارة العالقات 
العام����ة والتوجي����ه املعنوي 
ومدي����ر إدارة اإلع����الم األمني 
باإلنابة العميد عادل احلشاش 
أن القضية املرورية باتت متثل 
إحدى القضايا احملورية والتي 
حتظى باالهتم����ام على جميع 
األصعدة، مشيرا إلى أنها إحدى 
أولويات ومح����ل اهتمام نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، وأن العمل على 
حلها يسير وفقا خلطط مدروسة 
وعلى كل احملاور بهدف حتقيق 
الس����المة على الطرق والدفع 
بعجلة التقدم والتنمية واحلفاظ 
على الشباب باعتبارهم ثروة 

هذا الوطن.
جاء ذلك في تصريح مبناسبة 
قيام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وبالتعاون مع وزارة 
الداخلية ممثلة في إدارة اإلعالم 
األمني، وشركة زين لالتصاالت 
بإطالق حمل����ة توعوية حتت 
شعار »تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وحتسني السالمة 
على الطرق« والتي بدأت أولى 
فعالياتها بإقامة معرض مبجمع 
360 التجاري شاركت فيه إدارة 
هندس����ة املرور وإدارة اإلعالم 
األمني، حيث مت عرض جانب 
من التكنولوجيا املس����تخدمة 
في حتسني الس����المة املرورية 

بشرى شعبان 

قال نائب مدير هيئة القوى 
العاملة عب����داهلل املطوطح ان 
الكويت تقدر العمل الدؤوب الذي 
تقوم به منظمة العمل الدولية 
لتوفير العم����ل الالئق حلماية 
حقوق العمال، مؤكدا ان الكويت 
سعت وبدعم من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى 
عمل متواصل وجهد حثيث نحو 
حتقي����ق احلماية الكاملة لتلك 
الفئ����ة. جاء ذلك خالل كلمة له 
في افتتاح ورشة العمل الثنائية 
بني الكويت واململكة االردنية 
الهاشمية حتت عنوان »العمل 

الالئق املعاملة املنزلية«.
وأش����ار الى ان����ه وعلى كل 
املستويات وادراكا من الوزارة 
لب����ذل اجلهد حلماي����ة حقوق 
العمالة الوافدة فإن توفير العمل 
الالئق يتطلب الكثير من االهتمام 
وتطبيق التشريعات املعنية على 
ارض الواق����ع وذلك بالتعاون 
مع اجلهات املعنية واميانا من 
الوزارة بأن حتس����ني اوضاع 
العمالة بش����كل عام واحلفاظ 
على كرامتها االنس����انية يبدأ 
باتخاذ هذه اخلطوة بالشراكة 
مع وزارة الداخلية املس����ؤول 
الرئيسي عن العمالة املنزلية 
في الكويت، وه����ذه تعد أولى 
اخلطوات الفعلية التي من خاللها 
تأمل الكويت ان تخطو بها نحو 
نشر الوعي بني مختلف طبقات 
املجتمع عن حقوق وواجبات 

العمالة املنزلية. 
واضاف: لعل إنشاء هيئة 
الق���وى العاملة يأتي لضمان 
تأس���يس سياس���ة توظيف 
واضحة في سوق العمل احمللية 
إدارة فعالة وإنس���انية  عبر 
ملتابعة شؤون العمالة الوافدة 

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا 
وزاريا بحل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر 
التعاونية وتعيني محمد العيباني مديرا مؤقتا 

ملدة ستني يوميا من تاريخ صدور القرار.
وأضافت الصبيح في قرارها أنه يتولى املدير 

املعني مبوجب هذا القرار اتخاذ اإلجراءات القانونية 
لدعوة اجلمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة 
جديد على أن يس����تمر املدير املعني في تسيير 
العاجل من أمور اجلمعية حلني انتخاب مجلس 
إدارة، وعلى املجلس املنحل تسليم كل األوراق 
واملستندات واألختام واألموال اخلاصة باجلمعية 

إلى املدير املعني فور صدور هذا القرار.

العميد عادل احلشاش

املطوطح: الكويت تعمل بشكل حثيث 
حلماية العمالة الوافدة

الصبيح حتل مجلس إدارة »تعاونية الظهر«

مجموعة من املشاركني في ورشة العمل

خالل افتتاح ورشة عمل حول العمل الالئق للعمالة املنزلية

عبر مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء ما تتداوله 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي املختلفة 

من اتهامات مرسلة وإساءات ومساس بسمعة 
األشخاص وخاصة بعد أن طالت السلطة القضائية. 

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل في بيان: »عبر مجلس الوزراء عن 
بالغ االستياء والقلق إزاء ما تتداوله وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي املختلفة من اتهامات 

مرسلة وإساءات ومساس بسمعة األشخاص وهو ما 
يجافي القيم واملبادئ وتعاليم ديننا احلنيف والقيم 

واملبادئ الفاضلة التي جبل عليها املجتمع الكويتي 
األصيل ويخالف ما نصت عليه القوانني السارية«. 

وأضاف أن مجلس الوزراء »إذ يؤكد أن مثل هذه 
املمارسات واألقوال املرسلة دون دليل إمنا تشكل 

إساءة بالغة للمجتمع بأسره وتشويها مرفوضا 
لقيمه ومبادئه الراسخة وخاصة بعد أن طالت 

السلطة القضائية التي أكد الدستور على أن )شرف 
القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس امللك وضمان 

للحقوق واحلريات(«. 
وذكر العبداهلل أن مجلس الوزراء في هذا الصدد 

»يدعو اجلميع للتوقف عن ترديد ما يتم تداوله دون 
دليل أو برهان التزاما مبا حثنا عليه ديننا احلنيف 

وامتثاال لقول رسولنا الكرمي »كفى باملرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع« وان يتم التعامل اإليجابي 

اجلاد واملسؤول باتباع القنوات القانونية السليمة 
ملن تتوافر لديه معلومات تتعلق بأي مظهر من 

مظاهر الفساد أو االعتداء على املال العام تنفيذا 
للمادة األولى من القانون بشأن حماية األموال العامة 

والتي نصت على أن حماية األموال العامة والذود 
عنها واجب على كل مواطن«.


