
االحد 31 يناير 2010   23تقارير

رئيس حترير جريدة األخبار محمد لطيفرئيس املجلس القومي للصحافة واملطبوعات د.علي شمووالي اخلرطوم د.عبدالرحمن اخلضر د.محيي الدين تيتاوي والوفد الصحافي الكويتي يقطعون قالب احللوى

رئيس وأعضاء احتاد الصحافيني السودانيني مع وفد الصحافيني الكويتيد.علي شمو متوسطا الوفد الصحافي الكويتي الزميل خالد معرفي متوسطا والي اخلرطوم وسفيرنا في اخلرطوم د.سليمان احلربي

)خالد معرفي ـ كونا(الوفد الصحافي الكويتي وأسرة جريدة األخبار السودانيةوالي اخلرطوم د.عبدالرحمن اخلضر متوسطا الوفد الصحافي الكويتي الزمالء عدنان الراشد ود.هيلة املكيمي ومنى ششتر ودينا الطراح وسامي النصف وسفيرنا في اخلرطوم د.سليمان احلربي

والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر: نريد إنشاء مكتب خاص لالستثمار 
وإقرار قانون خاص بالوالية ال يتعارض مع القوانين االستثمارية االتحادية

الخرطوم - كونا - منى ششتر 
وحسين حسن

تأثر اإلعالم السوداني بشكل 
كبير باحلرب األهلية التي استمرت 
21 عام����ا وانتهت ف����ي عام 2005 
بتوقيع اتفاقية سالم بني اجلزأين 
الشمالي واجلنوبي من السودان 
كما تأثر باألزمة التي تدور رحاها 

حتى اليوم في إقليم دارفور.
ويحظ����ى اإلع����الم املكت����وب 
)الصحافة( بالس����ودان بهامش 
حرك����ة اكبر من اإلع����الم املرئي 
واملس����موع الذي تس����يطر عليه 
الدولة ويوجد عدد من الصحف 
اليومي����ة ومجموع����ة كبيرة من 
املنشورات بالعربية واالجنليزية 
أهمها »السوداني« و»آخر حلظة« 
و»الرأي العام« و»الوفاق« و»الوطن 
و»خرط����وم مونيت����ر« الصادرة 
باللغ����ة االجنليزي����ة اضافة الى 
وكالة األنباء الوحيدة هي وكالة 
األنباء الس����ودانية )سونا( التي 
 تخضع لس����يطرة وزارة اإلعالم.

وتقول تقارير صحافية سودانية 
ان هناك توجيهات اصدرها الرئيس 
السوداني املشير عمر حسن البشير 
في ال� 27 من شهر سبتمبر املاضي 
قض����ت بإيقاف الرقاب����ة القبلية 
على الصحف من قبل جهاز األمن 
السوداني وذلك بعد اجتماع البشير 
مع فريق مت تشكيله ملتابعة آلية 
تنفيذ ميثاق شرف صحافي جرى 
اعتماده وسط جدل بني الصحافيني 

حوله.
وتضيف التقارير ان الصحف 
السودانية صدرت ألول مرة يوم 
ال� 28 من س����بتمبر 2009 مبواد 
منشورة دون أن تتعرض للرقابة 
القبلية من جهاز األمن وذلك بعد 
15 شهرا من الرقابة التي فرضت 
أعقاب هجوم حركة العدل واملساواة 
املتمردة في دارفور على العاصمة 
الس����ودانية ورحب الصحافيون 
بانتهاء ايام صعب����ة مع الرقيب 
األمني وكانت الصحافة السودانية 
تعمل حت����ت الرقابة األمنية على 

مع والي اخلرطوم د.عبدالرحمن 
اخلضر الذي أشاد بدوره بالعالقات 
العريق����ة واملتمي����زة التي تربط 
السودان بالكويت »وان اعتراها 
في بعض السنوات بعض الشوائب 

القاصمة للظهر«.
واستذكر احلقب التاريخية التي 
مر بها الس����ودان منذ استعماره 
في عام 1889 م����ن قبل االجنليز 
املهدية  الدول����ة  مرورا بنش����وء 
وعاصمته����ا ام درم����ان وانتهاء 
 مبا وصل����ت اليه الب����الد حاليا.
وقال ان والية اخلرطوم )21 ألف 
كيلومتر مربع( تسمى العاصمة 
املثلثة لوجود مناطقها الثالث وهي 
»اخلرطوم واخلرطوم بحري وام 
درمان« على جوانب ضفاف النيلني 
 األبيض واألزرق والنيل الرئيسي.
وذكر ان هناك ثالثة مس����تويات 
للحكوم����ة ف����ي الس����ودان اولها 
املس����توى احمللي الذي يرأس����ه 
احملاف����ظ )احملافظة( ث����م الوالي 
)الوالية( وأخيرا املستوى االحتادي 

)يرأسه رئيس الدولة(.
البرنامج  الوالي  واستعرض 
التنم����وي لتطوي����ر اخلرط����وم 
مس����تعينا بخريطة جوية حيث 
قال »نريد ان ننشئ مكتبا خاصا 
لالستثمار في اخلرطوم وان نقر 
قانونا لالستثمار خاصا بالوالية 
مب����ا ال يتع����ارض م����ع القوانني 

االستثمارية االحتادية«.
وقال ان والية اخلرطوم متقدمة 
صناعيا واستقطبت الكثير جدا من 
العاملية حتى وصلت  الصناعات 
ال����ى مرحلة جتميع الس����يارات 
»وميك����ن ان تؤدي دورا مهما في 
الصادرات الزراعية الس����يما مع 
 وجود مطاري����ن كبيرين فيها«.
واض����اف ان باب االس����تثمار في 
أم����ام جميع  اخلرط����وم مفتوح 
املستثمرين داعيا كل من يرغب 
في االستثمار الى اكتشاف الفرص 
الت����ي تتمتع بها  االس����تثمارية 
النهري  واليته ومنها االستثمار 

)النيلي(. 

ما ينشر فيها من موضوعات منذ 
أواخر عام 1999 فيما رجح املراقبون 
حينذاك اجتاه احلكومة الى رفض 
الرقابة نتيجة الحتدام الصراع بني 
الرئيس البشير وزعيم اإلسالميني 
د.حسن الترابي الذي عرف بصراع 
»البشير الترابي« وانتهى بإقصاء 

األخير من مناصبه.
إال أن الرقاب����ة األمني����ة على 
الصحافة ظلت منذئذ في مد وجزر 
وحالة صعود وهبوط فتارة تفرض 
وتارة أخ����رى ترفع مت تعاد غير 
أنها عادت واستمرت بتشدد بعد 
هجوم نفذته حركة العدل واملساواة 
املسلحة في دارفور على العاصمة 

السودانية في مايو )2008(.
وأشاد الرئيس البشير أكثر من 
مرة بالدور الذي تقوم به الصحافة 
واصفا إياها بأنها »املؤثر األول على 
الرأي الع����ام وأداة مهمة الصالح 
املجتمع وتطوي����ر العمل في كل 

مناحيه«.
الس����ودانية   وعن الصحافة 
ق����ال رئيس احت����اد الصحافيني 
السودانيني الدكتور محيي الدين 
تيتاوي في حديث لوفد جمعية 
الصحافيني الكويتية ان الصحافة 
بصفتها س����لطة رابعة في البالد 
يجب ان يكون هدفها األول كشف 

احلقائق ونشرها.
واضاف ان الصحافة السودانية 
تتمتع بهوامش كبيرة من احلرية 
في االع����داد الصحافي »ومعظم 
الصحف املوج����ودة هي صحف 
خاص����ة )مس����تقلة(« مبينا انه 
ل����دى احلكوم����ة صحيفة  ليس 

ورحب تيتاوي بالوفد الصحافي 
الكويتي مشيدا بالصحافة الكويتية 
»املتقدمة« وباحلرية التي تتمتع 
بها مبينا ان الش����عب السوداني 
الكويت  يتابع ما تنشره صحف 

في كل املجاالت.
وقال »نريد من االخوة الكويتيني 
االط����الع على جترب����ة الصحافة 
الس����ودانية وتب����ادل اخلبرات 
واملعلومات ح����ول قضايا عامة 
وكلية تختص بها االمة العربية 
وتطلعات شعوبها فهناك فجوة 
كبيرة تفصلنا عن العالم الصناعي 

ومسبباته كثيرة«.
واضاف »نح����ن كصحافيني 
مطلوب منا ان نقبل التحدي وان 
نقود الشعوب والقيادات السياسية 

في اجتاه النهوض باألمة

التجربة الكويتية

 أم����ا رئيس مجلس الصحافة 
واملطبوعات الدكتور علي ش����مو 
فقد أش����اد بالتطور الكبير الذي 
شهدته الصحافة الكويتية مقارنة 
مبثيالتها في الوطن العربي قائال: 
»اننا في السودان نعمل لالستفادة 
من التجرب����ة الكويتية في مجال 
الصحافة السيما في مجال اقامة 
مؤسسات صحافية كبيرة تسهم 
بفاعلية في تطور مهنة الصحافي 
األمر الذي يسهم بدوره في تطور 

البالد ونهضتها بشكل عام«.
واستعرض ش����مو أمام الوفد 
الصحافي الكويتي نبذة تاريخية 
عن نش����أة الصحافة ف����ي بالده 
وتطورها وقال »بدأت الصحافة 

بعضها.
وعن الصحافة االلكترونية قال 
شمو ان ذلك النوع من الصحافة 
ال يخضع للمجلس بسبب وجود 
صعوبات تقنية جتعل من الصعب 
الس����يطرة عليها مشيرا في هذا 
الس����ياق الى ان ميثاق الش����رف 
الذي وقع عليه رؤس����اء حترير 
الصح����ف يعد انطالق����ة ملرحلة 
التحول الدميوقراطي »وهو موجود 
لكن ال أحد يتذكره«. وعن متويل 
الصحف السودانية قال شمو ان 
التمويل األجنبي »غير مسموح 
به بنص القانون بيد اننا نخشى 
حاليا ان يأتي متويل من اخلارج 
السيما ان أميركا على سبيل املثال 
خصص����ت أم����واال للصحافة في 
مرحلة االنتخابات التي ستجري 

في ابريل املقبل«.

تبادل الزيارات

من جانبه رحب رئيس حترير 
جريدة األخبار السودانية محمد 
الوف����د الصحافي  لطيف بزيارة 
الكويتي داعيا الى ضرورة تبادل 
الزيارات بني الصحافيني العرب.

وقال ان السودان يحتاج الى 
زيارة اإلعالميني العرب وصحافته 
حريصة دائما على التواصل مع 
العالم بش����كل ع����ام ومع الوطن 

العربي بشكل خاص.
وأعرب لطيف عن تقديره الكبير 
للصحافة الكويتية »ألنها سبقت 
الكثير من وسائل اإلعالم العربية 
في حجز م����كان متقدم في األداء 
املهني والتحري����ري واحلصول 

وال تتلق����ى الصح����ف دعما من 
الدولة بل يأت����ي التمويل بكامله 
من الناش����ر واحلكومة ال تساعد 
 إال باإلعالن ف����ي بعض األحيان.

ويتكون الوفد من زمالء من جمعية 
الصحافيني الكويتية ووكالة االنباء 
الكويتي����ة )كونا( وه����م عدنان 
الراشد رئيس����ا وسامي النصف 
والدكتورة هيل����ة املكيمي ومنى 
 ششتر وخالد معرفي ودينا الطراح.
واش����ار تيتاوي في هذا السياق 
الى ميثاق الشرف الصحافي الذي 
أصدره االحت����اد وما نصت عليه 
قوانني الصحافة في السودان بشأن 
التعهد بالدفاع عن الوطن ووحدته 
وس����المته والن����أي ع����ن خيانة 
الوطن واحترام حقوق اإلنس����ان 
األساس����ية في مج����االت احلياة 
املدنية واالقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والثقافية.
التزم  امليث����اق  ان  واوض����ح 
باحترام وحماي����ة اآلداب العامة 
والقيم الدينية كافة وعدم االساءة 
اليها وحماية األعراض واالسرار 
واالبتعاد عن اي عمل صحافي من 
شأنه التأثير على مجرى العدالة او 
التحيز ألي من األطراف املتخاصمة 

أمام القضاء.
ودعا امليثاق الى جتنب االثارة 
الضارة مبصلحة املجتمع واالبتعاد 
عن نوازع املجتمع املادي ومغريات 
الربح االقتص����ادي عند معاجلة 
العمل املهني وادارة املؤسس����ات 
الصحافية، كما أكد على ضرورة 
التضام����ن مع قي����م احلق محليا 

واقليميا وعامليا.

منذ عام 1903 ولم يصدر أي تشريع 
لتنظيمها حتى ع����ام 1930 وظل 
ذلك التشريع مس����تمرا الى عام 
1973 حيث ص����در قانون خاص 
للصحافة بي����د انه كان قانونا ذا 
طبيعة سلطوية بحكم ان النظام 
الذي كان يحكم البالد حينها نظاما 

عسكريا«.
وتابع قائ����ال »وحينما جاءت 
حكومة البشير للسلطة أصدرت 
قانونا جدي����دا للصحافة في عام 
1993 أعقبته بآخر أكثر تطورا عام 
1999 وعدلته لألفضل عامي 2000 
و2004 وفي العام 2009 صدر آخر 
قانون للصحافة ويعد من افضل 

القوانني في املنطقة«.
وأشار شمو الى ان بالسودان 
حاليا نحو 55 صحيفة يومية تغطي 
السياسية واالجتماعية  املجاالت 
واالقتصادية والرياضية والفنية 
من بينها صحيفت����ان حزبيتان 
واألخ����رى مس����تقلة وجميعه����ا 
مملوكة للقط����اع اخلاص. وبني 
ش����مو ان مجلس الصحافة الذي 
يرأسه عبارة عن جهاز مستقل ال 
يتبع وزارة اإلعالم وامنا لرئيس 
اجلمهورية مباشرة ومهمته مراقبة 
الصحف والعمل على تطوير املهنة 
والصناعة الصحافية. وكشف عن 
ان الصحافة السودانية »تعاني 
بشدة بسبب انعدام ثقافة تنمية 
صناع����ة الصحاف����ة فض����ال عن 
ضعف اإلعالن« مشيرا الى مساع 
جتري حاليا إلنش����اء مؤسسات 
صحافية كبي����رة من خالل دمج 
عدد من املؤسسات الصحافية مع 

على حق التعبير مقارنة بالكثير 
من وسائل اإلعالم العربي بشكل 

عام«.
الكويتية  وأشاد بالسياس����ة 
واملجتمع الكويتي الذي استطاع 
ان يتعال����ى على كل ما مر به من 
جراح وازمات »واستطاع اإلعالم ان 
يحصل على موقع متقدم في حق 
 التعبير وحق تداول املعلومات«.

وقال ان »املشهد السياسي الكويتي 
مش����هد متميز السيما من ناحية 
التماسك االجتماعي وعلى مستوى 
اخلريطة العربية فالكويت دولة 
فريدة ال نستطيع ان ندخلها في 
مقارن����ات مع غيرها م����ن الدول 
سواء على املس����توى العربي أو 
اخلليجي«. وذكر ان مجلتي العربي 
وعالم الثقافة »من أميز السفارات 
الثقافية الكويتية في دول العالم 
العربي كافة وعبرتا في كثير من 
األحايني عن تناول احلياة في العالم 
العربي وسلطتا االضواء عليها« 
مبينا ان العربي »كانت وستظل 
املجلة األولى على مستوى العالم 

العربي«.
وأوض����ح ان صحيفته تصدر 
بش����كل يومي وتأسست في عام 
1955 »لك����ن مثلها مثل وس����ائل 
اإلعالم األخرى تعرضت ملا تعرض 
له املش����هد اإلعالمي والسياسي 
الس����وداني« مبينا ان الصحيفة 
»مستقلة وإن كنا ال ندعي احلياد 
لكن ننشر املوضوعات التي تنحاز 

للمصلحة العامة للسودان«.
وبعيدا ع����ن اإلعالم وأجوائه 
كان للوفد الصحافي الكويتي لقاء 

أكد خالل لقائه وفد جمعية الصحافيين الكويتية أن باب االستثمار مفتوح أمام الجميع
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