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أولى ابتدائي
تويتر

أعترف بداية بأنني ال أحسن التعامل جيدا مع 
تكنولوجيا املعلومات وأدواتها املتمثلة بأجهزة 

االتصاالت واملعلومات احلديثة، وبالتالي أكاد اجهل 
كيف أصبحت برامج التويتر والفيس بوك ووسائل 

للتواصل االجتماعي كما يطلق عليها منتشرة من 
خالل تلك األجهزة التي جعلت العالم ليس فقط 
قرية صغيرة كما يقال سابقا، ولكن جعل الدنيا 

مثل »صالون اجتماعي« او »ديوانية«، األمر الذي 
جعل عامة الناس رجاال ونساء يتواصلون عبر تلك 
األجهزة معبرين عما في نفوسهم وعقولهم بحرية 

وسهولة وبشكل سريع ومتواصل، ودون مقابل 
اي »ببالش«. ومبا انني أصنف نفسي كمبتدئ، 

وحديث عهد مبا يسمى »التويتر« الذي دخلت عامله 
بعد تشجيع وإحلاح من أوالدي ـ اهلل يحفظهم 

ـ في ان اقتحم هذا املجال املجهول بالنسبة لي، 
واملعلوم للعالم كله والذي لم يعد يستعصي حتى 

على تلميذ باالبتدائي.. ومنذ ان بدأت أتعامل مع 
التويتر ووفق مسماه املتعارف عليه بأنه وسيلة 
التواصل االجتماعي، اكتشفت وان كنت متأخرا 

في ذلك، انه ليس وسيلة تواصل اجتماعي فقط.. 
بل هو وسيلة تواصل فكري وسياسي وتواصل 

عاطفي وتواصل من انواع اخرى متعددة كما 
اكتشفت انه ليس تغريدا خالصا، نعم هناك تغريد 
بالبل وكناري، وهناك زقزقة زرازير وعصافير، 

وهناك هديل حمام، وهناك نعيق بوم والعياذ 
باهلل.. وتساءلت كما قد يتساءل غيري ما الهدف 

احلقيقي من التويتر؟ هذا البرنامج الذي رفع سقف 
حرية التعبير الى عنان السماء، واخرج املكبوت 

في النفوس، وما في العقول من آراء وافكار، 
واصبح وسيلة فضفضة عما تكنه الصدور، هل 
اطلق هذا البرنامج ليصبح تعبيرا عن الذات وما 
حتمله من طموح وغايات؟ ام هو وسيلة لنشر 
األفكار واملعتقدات؟ هل هو وسيلة لبث الهموم 

ونشر أحقاد؟ ام هو وسيلة للتعرف على القيادات 
والشخصيات ذات النفوذ والتودد اليهم؟ ام هو 

مجال لتبادل األخبار العادية بني األصدقاء وتبادل 
التعليقات وممارسة الهذرة اليومية في كل شيء 

وعن كل شيء؟.. واجلواب األكيد واحلتمي لكل ما 
سبق من اسئلة.. نعم التويتر هو كل ذلك في العالم 

العربي.
والسؤال األهم الذي يشغل البال هو ملاذا اطلقت 

الشركة التي اخترعت هذا البرنامج املهم واخلطير 
عبر االنترنت وعبر اجهزة االتصاالت بدون مقابل 
اي باملجان؟ ولنضع اكثر من عالمة استفهام خلف 
كلمة باملجان وباألخص انه اطلق من شركة تهدف 

الى الربح دائما مقابل خدماتها.
ال أزعم أنني اعرف اإلجابة ولكن قيل قدميا وللداللة 

»ان اخلطوة تدل على املسير والبعرة تدل على 
البعير«.. لكن من الواضح ان من اطلق هذه اخلدمة 
الذكية فائقة التطور وعرفها بانها وسيلة للتواصل 

االجتماعي كان يهدف منها ان تكون مقبولة لدى 
عامة الناس.. وأطلقها دون مقابل مادي لتكون في 

متناول يد كل افراد وشرائح املجتمع وطوائفه 
وفئاته ومن كل األعمار في كل دولة، وباألخص في 
الدول النامية.. والواضح ان هدفه من ذلك ان يتيح 

لعامة الناس، وعلى وجه اخلصوص الشباب املتلهف 
واملتابع لكل ما هو حديث في مجال االتصاالت، 
حرية التعبير عن واقعهم، عن طموحاتهم اآلنية 
وتطلعاتهم املستقبلية، عن مشاكلهم املعيشية، 

وعالقاتهم مع أنظمتهم، والتعرف على رغباتهم 
وهمومهم.. ببساطة وبالعربي الفصيح ان الذي 

اطلق هذه اخلدمة دون مقابل يريد ان يقرأ، ويعرف، 
ويحلل ما يفكر ويشعر به عامة الناس في اي بلد 

يشاء.
وقد يقول قائل: لقد ذهبت بعيدا في رأيك حول 

الهدف من هذه الوسيلة احلضارية التي حملتها اكثر 
مما حتتمل، امنا هي وسيلة للتواصل االجتماعي 
ليس اال.. وردا على ذلك اود ان أسأل، من الذي 

اطلق الشرارة األولى في مصر والتي أحرقت 
األخضر واليابس عبر التويتر والفيس بوك؟ وأين 

يعمل؟ ومن ميثل؟ أليس هو ممثل الشركة التي 
اطلقت هذا البرنامج العجيب وباملجان في الشرق 
األوسط؟ وعندما قطعت السلطات املصرية آنذاك 
جميع وسائل االتصاالت والتواصل بأنواعها عن 
عموم املستخدمني، ألم تعمل الشركة إياها وفي 

بادرة غير مسبوقة على فتح قناة اتصال خصيصا 
»له« اقصد ملمثلها ومسوق أعمالها في الشرق 

االوسط؟ ليواصل مهمته املوكولة له، والذي قام 
بأدائها بامتياز.. بفضل هذا البرنامج، وبفضل 

املساعدة الفورية التي قدمتها الشركة التي اطلقت 
هذا البرنامج؟ )وهنا البد من إيضاح ان ما حدث 

في مصر يخص أهلها فقط وهو ليس موضوعنا 
في هذا املقام وامنا ذكر للتدليل فقط(.. وعليه نكاد 

جنزم بأن هناك آخرين يؤدون وسيؤدون ذات 
املهمة وعبر ذات الوسائل متى ما سنحت الظروف 

وتوافرت األدوات احمللية لذلك.
 نخلص من كل ذلك الى ان الهدف املعلن للتويتر هو 

التواصل االجتماعي، واألهداف احلقيقية من ورائه 
ال تخفى على احد، وأخيرا ألم نقل »ان اخلطوة تدل 
على املسير والبعرة تدل على البعير«؟ وبعد.. فإن 

هذا املقال ليس دعوة للتحذير من استخدام هذه 
البرامج ألننا ال نستطيع ان ننغلق على انفسنا في 
عالم مفتوح متواصل.. ال.. سنطلق ألفكارنا العنان 
وسنعبر عما بدا لنا.. وسندعهم يقرأون ويحللون 
ويجمعون ما يشاءون من معلومات.. الن ليس ـ 

بيدنا حيلة! 
»دعوة للتفكير«: الى أصحاب القرار ومن يهمه األمر 

ان بعض من هم حواليكم يسمعونكم ما يريدونكم 
ان تسمعوه... فمن أجل الكويت امتنى عليكم 

ان توسعوا دائرة اإلصغاء لتسمعوا ما يجب ان 
تسمعوه.

سفراء وقناصل الكويت في آسيا وأستراليا أعربوا عن سعادتهم لنجاح الفحوصات الطبية لألمير

محمد الصباح: تفعيل »الديبلوماسية االقتصادية« لتحويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري ومواجهة التحديات التنموية املستقبلية

األمير هنّأ رئيسي أذربيجان وإريتريا بالعيد الوطني
بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان 
الصديقة عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية. 
كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية 
اذربيجان الصديقة ضمنها خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة. 
كما بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
جيرما ولد جيورجس رئيس جمهورية 
اثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية الصديقة 
عبر فيها س����موه عن خال����ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

له موفور الصحة ودوام العافية. وبعث 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جيرما 
ولد جيورجس رئيس جمهورية اثيوبيا 
الفيدرالية الدميوقراطية الصديقة ضمنها 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد  ببرقية 

تهنئة مماثلة.

املجاالت ذات العالقة بعمل البعثات، 
اضاف����ة الى بحث واس����تعراض 
الراهنة،  السياس����ية  املستجدات 
كما خرج ببي����ان ختامي تضمن 
التوصيات واملق����ررات اخلتامية 

ملجمل أعماله.
يذكر ان املؤمتر اإلقليمي األول 
عقد ف����ي مدينة بانكوك أيضا في 
العام 2002، حي����ث دأبت وزارة 
اخلارجية باالضافة إلى املؤمترات 
الدورية العام����ة التي تعقد كل 3 
أعوام على عقد مؤمترات إقليمية 
تواكب تطورات األحداث في األقاليم 

والعالم.
واختتم املؤمتر بعد ذلك مبأدبة 
عشاء أقامها على شرف نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح سفيرنا 
لدى مملكة تايلن����د عبداللطيف 
البعثات  املواش بحضور رؤساء 
الديبلوماسية والقنصلية املشاركني 
في املؤمتر وأعضاء الوفد املرافق له 
ورؤساء وممثلي املكاتب واملصالح 
ف����ي بانكوك  العاملة  الكويتي����ة 
العرب املعتمدين لدى  والسفراء 

مملكة تايلند.

ان متارسه في هذا املجال لتذليل 
جميع املعوقات واملصاعب التي قد 
يتعرض لها الكويتيون في اخلارج. 
وشدد الشيخ د.محمد الصباح على 
التي  التوصيات واالقتراحات  ان 
قدمها رؤساء البعثات الديبلوماسية 
الى تعزيز  الهادف����ة  والقنصلية 
وتطوير العمل في وزارة اخلارجية 
على قدر عال من األهمية وستكون 
موضع االعتبار لدى املس����ؤولني 

في الوزارة.
من جهته����م، أعرب رؤس����اء 
البعثات الديبلوماس����ية عن بالغ 
الش����كر والتقدير ملبادرة الشيخ 
د.محمد الصباح وااللتقاء بهم والتي 
جتسد احلرص واالهتمام لالرتقاء 
بعم����ل البعثات الديبلوماس����ية، 
مؤكدين ان توجيهاته ستش����كل 

خطة عمل للمرحلة املقبلة.
وجددوا العهد ببذل املزيد من 
اجله����ود خلدمة قضاي����ا الكويت 
ومصاحلها العليا في ظل التوجيهات 
احلكيمة للقيادة احلكيمة لصاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد.
وتضمن جدول أعمال املؤمتر 
العديد من احملاور املهمة في مختلف 

عن قضايا الكوي����ت في مختلف 
احملافل الدولية. كم����ا أكد أهمية 
تفعيل »الديبلوماسية االقتصادية« 
مبا يهيئ السبل لتحويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري، الفتا الى 
ضرورة مواصلة البعثات لدورها 
في ه����ذا اإلطار لتحقي����ق الرؤية 
الس����امية لصاحب السمو األمير 
»بتعظيم املنافع االقتصادية ملجابهة 
التحديات التنموية املستقبلية«.

وقال الشيخ د.محمد الصباح 
»ان العمل الديبلوماس����ي بتنوع 
أدواته وتعدد مواقعه يعتبر خطوطا 
متقدمة حظي ش����اغلوها بشرف 
تنفيذ التوجيهات القيادة السياسية 
للعمل بإخالص على ترجمة مبادئ 
السياسة اخلارجية للدولة والدفاع 
عن أمنها واستقرارها ومصاحلها 
في جميع احملاف����ل وامليادين مبا 

يحقق رفعة الوطن وازدهاره«.
كما حث رؤساء البعثات على 
ضرورة مواصلة جميع اجلهود ومد 
يد املساعدة للمواطنني الكويتيني 
الذي����ن قد يتعرضون للمش����اكل 
واألزم����ات، مؤك����دا عل����ى الدور 
الرئيسي الذي يتعني على البعثات 

باملش����اركني في املؤمت����ر، مثمنا 
الدور ال����ذي تضطلع به البعثات 
الديبلوماسية في اخلارج كونها 
تشكل »خط الدفاع األول للوطن 

الغالي«.
وأوض����ح ان وزارة اخلارجية 
رتبت هذا اللقاء للوقوف على آخر 
املس����تجدات اإلقليمية والدولية 
الراهنة في ظل التداعيات األمنية 
والسياسية والظروف الدقيقة التي 
يتطلب معها احلذر واليقظة للدفاع 

أعرب املشاركون في »املؤمتر 
اإلقليمي الثاني لرؤساء البعثات 
الديبلوماس����ية والقنصلي����ة في 
القارة اآلسيوية وقارة أستراليا« 
عن بالغ السعادة واالرتياح لنتائج 
التي أجريت  الطبية  الفحوصات 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد في اململكة املتحدة، 
والتي تكللت بالنجاح، داعني املولى 
عز وجل ان ميتع سموه مبوفور 
الصحة والس����عادة. جاء ذلك في 
البرقية التي رفعها الى مقام سموه 
سفراء وقناصل الكويت في قارتي 
آسيا وأس����تراليا والتي تضمنت 
التهاني والتبريكات  أحر مشاعر 
الدعوات لسموه بالعود  وصادق 
امليمون الى ارض الوطن. وقد مت 
تقدمي البرقية في مستهل املؤمتر 
الذي ت����رأس أعماله نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الذي عقد 
في العاصم����ة التايلندية بانكوك 
امس األول مبش����اركة 20 سفيرا 
وقنص����ال كويتي����ا ف����ي القارتني 

اآلسيوية واألسترالية.
ورحب الشيخ د.محمد الصباح 

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه سفراء وقناصل الكويت في قارتي آسيا وأستراليا

الشيخ د.محمد الصباح خالل اللقاء

دعا إلى التقيد باجلدول الزمني احملدد لتنفيذ خطة وبرنامج عمل احلكومة

العفاسي: تذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشاريع »الشؤون« في مواعيدها
الى 9 مشاريع يتم تنفيذها من 
خ���الل ادارات الوزارة املختصة 
موضحة ان الوزارة تتعاون مع 
اجلهات املختص���ة بتنفيذ هذه 
املشاريع ومبتابعة من املجلس 
االعلى للتخطيط والذي يتابع 
ما مت تنفيذه كما تطرقت السيدة 
الوكيلة الى اهمية مشروع قياس 
االداء والذي يس���اهم في وضع 
مؤش���رات لقياس اداء كل ادارة 
وقطاع بالوزارة من خالل ما يتم 
اجنازه من مش���اريع في اخلطة 
التنموية وبالتعاون مع املجلس 

االعلى للتخطيط.
بدوره حتدث الوكيل املساعد 
لشؤون العمل منصور املنصور 
عما حققه مشروع ميكنة قطاع 
العمل من نقلة نوعية وحضارية 
قللت بل تكاد تكون قد قضت على 
سلبيات الفترة املاضية واملشاكل 
واملعوقات التي كان يتعرض لها 
جميع املتعاملني مع هذا القطاع 
الهام، واوضح الوزير أن اجنازات 
القطاع متثلت في اصدار تصاريح 
العمل والتي مت تبادل املعلومات 
فيها مع وزارة الداخلية اللغاء اي 
تضارب في املعلومات منذ بداية 
2010 وبلغت )121267( تصريحا 
وأذونات عمل بلغت )834250( 
وزي���ارات جتاري���ة )7033( مت 
حتويله���ا لعم���ل بع���د تبادل 
املعلومات م���ع وزارة الداخلية 
الى حتقيق الضوابط  مش���يرا 
واالجراءات الت���ي تكفل حماية 
التركيبة السكانية من اولويات 
خطة القطاع والتي هي من اهداف 

خطة عمل احلكومة.
بشرى شعبان  ٭

على كل املسارات.
الوكيل  من جانبها، قدم���ت 
املس���اعد للتخطيط والتطوير 
القطان شرحا  االداري عواطف 
مفصال للوزي���ر عما مت تنفيذه 
من خطط ومشاريع خالل الفترة 
املاضية موضحة ان اخلطة مقسمة 
الى مرحلتني وهي متابعة ما تبقى 
من خطط ومشاريع للعام احلالي 
القادمة،  العمل للس���نة  وخطة 
مشيرة الى انه قد مت االنتهاء فعليا 
من االعداد خلطة عام 2013/2012 
وذكرت ان املش���اريع املوجودة 
حاليا بلغت 32 مشروعا تطويريا 
و17 مشروعا انشائيا يتم تنفيذها 
مع وزارة االشغال العامة ومن 8 

ض���رورة اجنازها وه���ذا يعود 
ملعرفته ودعمه املباشر لضرورة 
التجديد والتطوير كما اشار الى 
ان خبرة الوزير وإصراره على 
بث روح جدي���دة للقوانني في 
قطاعات الوزارة املختلفة وكان 
اجناز قان���ون العمل وانش���اء 
العاملة  العامة للق���وى  الهيئة 
وقانون املعاقني اكبر دليل على 
ان االس���تقرار يؤدي دائما الى 
اجنازات كما اكد على ان الوزارة 
حتقق التقدم في خطط التنمية 
وعلى هذا الصعيد فقد مت اجناز 
العديد من املش���اريع االنشائية 
والتطويرية بالوزارة خالل خطة 
التنمية لعام 2010 وجار التقدم 

كبيرة من خ���الل تقدمي حلقات 
درامية وادارجه ضمن البرنامج 
التلفزيون���ي لقطاعات الوزارة 
املختلف���ة وال���ذي يوضح دور 
الوزارة والذي يعرض حاليا على 
تلفزيون الكويت والتركيز على ما 
تقوم به الوزارة من خدمات، جاء 
ذلك خالل االجتماع الذي ترأسه 
مع وكيل الوزارة محمد الكندري 

والوكالء املساعدين.
الكندري عن  أع���رب  بدوره 
ثقته بأن بقاء الوزير في منصبه 
بالوزارة خالل الفترة املقبلة سوف 
يكون له اكب���ر االثر في اجناز 
العديد من القوانني واملش���اريع 
التي اشرف الوزير بنفسه على 

طالب نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل وزير الع���دل د.محمد 
العفاسي قياديي وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل بضرورة 
التقييد باجلدول الزمني احملدد 
لتنفي���ذ خط���ة وبرنامج عمل 
احلكوم���ة وااللت���زام بتنفي���ذ 
املشاريع املطروحة ضمن خطة 
عم���ل ال���وزارة ف���ي مواعيدها 
احملددة ولكل قطاع فيما يخصه، 
مؤكدا حرصه الشخصي الشديد 
واستعداده اذا احتاج االمر الى 
تذلي���ل اي عقبات او صعوبات 
تقف حائال لتنفيذ هذه املشاريع 
ف���ي مواعيدها احملددة س���واء 
كانت ه���ذه املعوقات من داخل 
الوزارة او من قبل اجلهات التي 
تتعاون مع الوزارة لتنفيذ بعض 
مشاريع اخلطة وضرورة ان يتم 
التواصل معه اوال بأول وعن دور 
مشروع امليكنة اعرب الوزير عن 
س���عادته ملا حققه هذا املشروع 
من جناح كبير ساهم في تطوير 
العم���ل وتطوير االداء والتحكم 
في املش���اكل التي كانت تواجه 
العمل والعمال مشيدا  اصحاب 
بالقائمني عليه معربا عن أمله في 
املزيد من التطوير واجناز باقي 
ميكنة قطاعات الوزارة من رعاية 
اسرية ومس���اعدات الهمية هذا 
القطاع وتقدميه خلدمات انسانية 
لشريحة كبيرة من املجتمع وحتى 
يتم تس���هيل االجراءات عليهم 
والقضاء على البيروقراطية في 
العمل كما اكد د.العفاسي اهمية 
ابراز دور جهاز امليكنة اعالميا 
وما حققه من نتائ���ج ايجابية 

د.محمد العفاسي خالل لقائه قياديي »الشؤون«

على رؤساء البعثات 
مد يد املساعدة 

للمواطنني في مواجهة 
ما يتعرضون له من 

مشاكل وأزمات

أبو احلسن يصل إلى أبوجا لتسليم رسالة من صاحب السمو إلى الرئيس النيجيري

كونا: وصل مبعوث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد املستشار بالديوان 
االميري محمد ابو احلسن الى العاصمة النيجيرية ابوجا وذلك لتسليم رسالة من سموه 

رعاه اهلل الى الرئيس غودالك جوناثان.


