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ماكينة العمل لدى 
احلكومات أبطأ من 
ماكينة العمل لدى 

القطاع اخلاص

تفاعل احلكومة 
مع مفهوم اإلعالم 

اجلديد بطيء 
والتطور اإلعالمي 

ساهم في سحب 
البساط من 

تلفزيون الكويت

)محمد هاشم( الشيخ محمد العبداهلل والشيخة الزين الصباح يكرمان ممثل جمعية الصحافيني الزميلة هبة الطويل   الشيخ محمد العبداهلل واإلعالمي بركات الوقيان في اجللسة اخلتامية الشيخ محمد العبداهلل والشيخة الزين الصباح والسفير اإلماراتي رحمة الزعابي 

أشار خالل الجلسة األخيرة والحفل الختامي للملتقى اإلعالمي الشبابي العربي إلى أن وسائل التواصل ال تقل أهمية عن أي مؤسسة إعالمية

العبداهلل: اإلعالم احلكومي العربي لم يلبِّ طموح الشباب

عاطف رمضان

أكد وزير الدولة لشــؤون 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس 
اإلعــام بالوكالــة الشــيخ 
محمــد العبــداهلل ان ماكينة 
لــدى احلكومات أبطأ  العمل 
من ماكينة العمل لدى القطاع 
اخلاص، مشيرا الى ان اإلعام 
احلكومي العربي او العاملي لم 

يلب طموح الشباب.
جــاء ذلك خال اجللســة 
األخيــرة واحلفــل اخلتامــي 
للملتقــى اإلعامي الشــبابي 
العربــي التــي عقــدت امس 
األول بإدارة اإلعامي د.بركات 
الوقيان ضمن فعاليات الكويت 
العربــي،  الشــباب  عاصمــة 
وبحضور وكيل وزارة الدولة 
الشــباب )اجلهــة  لشــؤون 
املنظمــة للملتقى( الشــيخة 
الزين الصباح ووكيل وزارة 
اإلعام طارق املزرم وســفير 
اإلمــارات بالكويــت رحمــة 
الزعابــي والوكيــل املســاعد 
لقطاع اإلعــام اخلارجي في 
»اإلعام« فيصل املتلقم ووكيل 
السياحة في »اإلعام« جاسم 

احلبيب.
الســيئ  النمــوذج  وعــن 
لإلعام قــال العبداهلل: يجب 
استبعاد هذا النموذج اإلعامي 

السيئ وعدم تبنيه.
وفي رده عن ســؤال ألحد 
احلضور عما إذا كانت هناك 
مؤامرة إعامية إلفشال مساعي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في حل األزمة 
اخلليجية، قال العبداهلل: أنا 
شخصيا أقف ضد تفسير األمر 
باملؤامرة إال إذا كان هناك دليل 

على ذلك.
وأضاف ان مواقع التواصل 
االجتماعي تؤثر بشكل كبير 
على الشــباب وال تقل أهمية 
عــن املؤسســات اإلعاميــة، 

مشــيرا الى انه يتم الرجوع 
إليها كأحد املؤشرات الرئيسية 
للحصول على املعلومات او 

عمل االستبيانات.
وأكد العبداهلل أهمية وضع 
القدوة احلسنة في كل الوسائل 
اإلعامية حتى يتبعها الشباب، 
الفتا الــى ان دور احلكومات 
يتمثل فــي تطبيق القوانني، 
مشيرا إلى أن القوانني وضعت 
للتنظيــم والتطوير وحماية 
الناس وليس للتضييق على 
حريتها، مبينا ان قانون تنظيم 
اإلعام اإللكتروني هدفه تنظيم 
الوسائل اإلعامية اإلخبارية 
في الفضاء اإللكتروني أسوة 
بالقوانني األخرى التي تنظم 
عمل بقية املؤسسات اإلعامية.

وأشار الى ان أحداث الربيع 
العربــي جعلــت املســؤولني 
االعتبــار  بعــني  ينظــرون 
الــى الشــباب وأهمية مواقع 
التواصــل االجتماعي، مؤكدا 
ان احلكومات بعــد عام 20١١ 
أصبحت اكثر تطورا واهتماما 
بالشــباب مقارنــة بالفترات 

السابقة.
وقال انه حسب إحصائيات 
او استبيانات أعدت خال العام 

كونــه وزيرا فــي احلكومة، 
فــأي مشــروع حكومــي يتم 
التحــدث عنه منذ عقود فإنه 
يواجه بالفشل ألن املتلقي غير 
مستعد لذلك. وضرب العبداهلل 
مثاال على ذلك بجسر اجلهراء 
اجلديد الذي يوصل املواطن 
ملنطقة اجلهراء في ١٨ دقيقة 
من قلب العاصمة مستدال على 
ذلك بأن البناء يحتاج سنوات 

والهدم يتم سريعا.
وأضاف ان تزايد مثل هذه 
اإلجنازات اإليجابية سيغير 
وجهة نظر املتلقي ليكون أكثر 
إيجابية، مشيرا الى ان الفشل 

اللغة العربيــة الفصحى في 
تلفزيون الكويت، قال إن أغلب 
ما يعرض بالفصحى، الفتا إلى 
أن معظم الفعاليات التي تقام 
بالكويت هي باللغة العربية.

وذكر ان تفاعل احلكومة مع 
مفهوم اإلعام اجلديد بطيء، 
معربا عن شكره للوزارات التي 
خصصت حسابات إلكترونية 
لتلقي الشكاوى، النعكاس ذلك 

إيجابا على املجتمع.
وقــال العبــداهلل في رده 
عن ســؤال عن دور املتحدث 
الرسمي للوزارات ان الدولة 
فيها ٦٤ متحدثا رسميا جلميع 
مؤسســاتها وهــم يقومــون 
املناســبة  وإعــداد  برصــد 
والتقاريــر لكنهــم ال يردون 
على الشــائعات، فالشائعات 
الكويــت  التــي تطلــق فــي 
اضعاف األخبار الصحيحة، 
لذلك طالبــت بعدم الرد على 
الشــائعات من بــاب وجوب 
وضع معايير معينة، مشيرا 
الــى ان مــن يعمــل فــي هذا 
اجلهاز يحتاج الى ان ميتلك 
كل املعلومات وان تتعاون معه 
كل املؤسسات احلكومية، وهذا 
األمــر غيــر وارد اآلن وما مت 

20١2 أظهــرت ان ٨٧% تقريبا 
من إجمالي أعداد املواطنني في 
الكويت تقل أعمارهم عن ٤0 
عاما، الفتا الى ان الهاتف الذكي 
بات مبنزلة قناة او صحيفة 

متنقلة في أيدي الشباب.
ونصح العبــداهلل أولياء 
األمور مبراقبة أطفالهم الذين 
يســتعملون األجهزة الذكية 
حلمايتهــم مــن الوقــوع في 

األخطاء املخالفة للقوانني.
وأشار الى ان ثقة املواطن 
فــي حكومتــه تــكاد تكــون 
معدومة، مضيفا انه يتحدث 
برأيــه الشــخصي وليــس 

ال يكمن في الدعاية أو احلملة 
اإلعانية لرؤية الكويت 20٣٥ 
لهذه املشــروعات لكن لعدم 
استعداد املتلقي لسماع ذلك.
وعمــا اذا كانت هناك نية 
لوزارة اإلعام لرعاية حاضنة 
اعاميــة قــال العبــداهلل ان 
وزير اإلعام الســابق اسس 
املفهــوم التنفيــذي لرعايــة 
الشــباب، مشــيرا الى ان من 
ضمــن أفــكاره إطــاق إذاعة 
متخصصة للشباب أكثر من 

٨0% من كوادرها شباب.
وأضاف ان هناك ايضا فكرة 
لتخصيص قنــاة بتلفزيون 
الكويــت متخصصة لألعمال 
الشــبابية وهــذه الفكرة قيد 
الدراســة وهناك تنسيق بني 
وزارة اإلعــام ومؤسســات 
تعليمية لعقد دورات لتدريب 
الكوادر اإلعامية خال فترة 
اإلجــازات، مبينــا ان هنــاك 
حاضنــات متعــددة لألعمال 
اخلاصــة بالشــباب وهنــاك 
تنســيق بني جهات حكومية 
التراخيص متناهية  إلصدار 
الصغر التي تخص الشــباب 

وصقل خبراتهم.
وبســؤاله عن اســتخدام 

حاليا هو تخصيص متحدث 
رسمي لكل مؤسسة حكومية 

وهم يجتمعون.
التطــور  ان  الــى  ولفــت 
والتقــدم فــي مجــال اإلعام 
البساط  ســاهما في ســحب 
من تلفزيون الكويت، وهناك 
أكثر من ١٥00 قناة تلفزيونية، 
مؤكــدا ان تلفزيــون القطاع 
اخلــاص اكثــر تطــورا مــن 
التلفزيون احلكومي، مضيفا 
ان الطلــب هــو الــذي يخلق 
العرض، وأذواق الناس تغيرت 
وتريد شيئا مختلفا، فالشاشة 
تقدم ما يطلبه املشاهد، ناصحا 
الشباب بأن ينتبهوا الى قوة 
اجلماعة مقارنة بالفرد حتى 

يكون لهم تأثير أكبر.
وأوضح ان القطاع اخلاص 
يســتمع بشــكل كبير الى ما 
يطلبه الشباب، داعيا حملاربة 
اإلعام غير اإليجابي، وعلينا 
كذلــك ان نضع نصب أعيننا 
القــدوة احلســنة ونعطيهــا 

املساحة اإلعامية الكافية.
وشــهد امللتقى فــي ختام 
أعماله تكرمي الشركات الراعية 
ومجموعة من اإلعاميني من 
مختلف بلدان الوطن العربي.

الشيخ محمد العبداهلل مكرما الوفد السعودي

تكرمي الوفد العراقي

الشيخ محمد العبداهلل والشيخة الزين الصباح يكرمان الزميل محمد ثالب

.. والوفد املصري

تكرمي الوفود العربية املشاركة والرعاة

أفكار وأطروحات قدمها الشباب

في ختام احلفل قام وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشــيخ محمد العبداهلل ووكيل وزارة 
الشباب الشيخة الزين الصباح بتقدمي دروع تكرميية للوفود 

العربية املشاركة والرعاة، وفيما يلي أسماء املكرمني:
تكرمي الشــركات: شركة مشاريع الكويت القابضة، شركة 

Ooredoo وجمعية الصحافيني الكويتية.
تكرمي احملاضرين: بشار الصايغ، د.بركات الوقيان، الفنان 
محمد ثالب، عبداهلل حمادة، عبدالعزيز الســريع، طالل ملك، 
د.فواز العجمي، سلمان النجادة، ســالم املذكور، رباب بداح، 
اإلعالمي بسام اجلزاف، عقاب القوبع، عمار تقي وأنس الريس.
١٦ إعالمياً من جمعية الصحافيني هم: أحمد الرشدي، دانة 
بوشميسة، حوراء بسمة، احمد العويض، الرا الهاشم، محمد 
سعد، أسمهان الغامدي، شــذى عساف، وفاء إدريس، نتالي، 
أبوصفيان خليفة، عمران املازني، أحمد اجلهوري، عبداهلل بن 

صفر، ميمونة بنت سعيد وهيثم عبد يوسف.
الوفود العربية: األردن، ســفير اإلمارات رحمة الزعابي- 
اإلمارات، البحرين، السودان، السعودية، العراق، قطر، املغرب، 
اليمن، جزر القمر، جيبوتي، فلسطني، مصر، الكويت، ومدير 

العالقات بوزارة الشباب املصرية محمد كساب.

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل عن سعادته حلضوره احلفل 
اخلتامي للملتقى اإلعالمي الشبابي، مشيرا الى انها مناسبة 
غالية علينا، حيث شاركت في احلفل ١٧ دولة عربية ضمن 
فعاليات اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي. وقال العبداهلل 
اننا رأينا أفكار جميلة واستمعنا الى طروحات أجمل ونأمل 

ان تكون هناك فائدة عامة للمشاركني.

السباعي: ندعم 
احلمالت الشبابية 

اخليرية إعالميًا 

مجاناً

»مشروع كويتي« إلبراز النهضة العمرانية بالكويت الشباب بني 15 و39 سنة 
عاطف رمضان األكثر استعماالً ملواقع التواصل

عقــدت احللقــة النقاشــة 
بعنــوان »جتــارب اعاميــة 
شــبابية« مســاء امس االول 
وأدارتهــا اســرار االنصــاري 
بحضور مؤســس »مشــروع 
كويتي« م.علي بهبهاني واملدير 
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فيصل السباعي.
وشــرح م.علــي بهبهاني 
النقاشــية  احللقــة  خــال 
معلومات عن حسابه »مشروع 
كويتي«، مشيرا الى انه مشروع 
اعامي يهدف الى ابراز اجلانب 
االيجابي في الكويت من خال 
املشــاريع القائمة او اجلاري 
تنفيذها مع جتنبه او ابتعاده 
عن اي موضوع سلبي عن هذه 
املشاريع بنظرة تفاؤلية بهدف 
تشجيع الشباب الكويتي على 
املساهمة في النهضة العمرانية 
بالكويت. وأضاف ان مصادر 
االخبار كان يحصل عليها من 
اجلهات نفسها خاصة ان وزارة 
األشغال كانت في السابق اجلهة 
الوحيدة املعنية بذلك وحاليا 
اصبحت الــوزارات واجلهات 
تشرف على هذه املشروعات مع 
توسع النهضة العمرانية في 

عاطف رمضان 

تناولت احللقة النقاشية 
بعنــوان  جــاءت  والتــي 
»التكنولوجيــا والقانون« 
والتــي عقدت امــس األول 
وأدارهــا محمــد العميــري 
وحاضر فيها النقيب ناصر 
الهاجري من إدارة مكافحة 
اجلرائم االلكترونية بوزارة 
الداخليــة واحملامي عدنان 
أبل واحملامية مرمي البشارة، 
كيفية التعامل مع التواصل 
االجتماعي بشــكل يجنبنا 
الوقوع في األخطاء ومخالفة 

القانون. 
النقيــب ناصــر  وقــال 
الهاجــــري إن اجلريـمــــة 
االلكترونية هي كل سلوك 
غيــر قانونــي يحــدث في 
مواقع التواصل االجتماعي 
حلصول املجرم على فائدة 
مادية أو معنوية من خال 
هذا السلوك غير القانوني، 
مضيفــا ان مــن يتضــرر 
عليه اللجوء لادارة العامة 

الكويت انسجاما مع التوجهات 
السامية. ونوه الى ان الشاب 
اذا كانت لديه رغبة في اجناز 
مشــروع يحبه فسوف يبدع 
فيه. وعن فوزه بجائزة الكويت 
للتميــز واإلبــداع التي بلغت 
قيمتهــا ٣00 ألــف دوالر، قال 
بهبهاني ان االهم من اجلائزة 
هو نيله شرف تكرمي صاحب 
الســمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، معربا عن شكره ايضا 

لوزارة »الشباب«. 
مــن جانبــه افــاد املديــر 

التنازل عنها لصغر سنهم. 
من جانبها، أفادت احملامية 
مرمي البشــارة بــأن قانون 
اجلرائم االلكتروني يختلف 
من دولة الــى أخرى. ولكي 
نغــرد بأمان ال بــد أن نعلم 
قانــون العقوبات وعقوبات 
السب والتشــهير وغيرها، 
مضيفة ان ٧٥%  من اجلرائم 

للمباحث االلكترونية لتقدمي 
شكوى.

الشــباب  أن  وأوضــح 
هــم األكثر اســتعماال ملواقع 
التواصــل والتــي تتــراوح 
أعمارهــم بني ١٥ و٣٩ ســنة، 
مشيرا إلى أن كثيرا من األطفال 
أعمارهــم بــني١١ و١٥ جندهم 
متورطــني في قضايــا ويتم 

 Magazine التنفيــذي ملجلــة
فيصل الســباعي بأن مجلته 
الكترونية متخصصة بأخبار 
الطلبــة  خاصــة  الشــباب 
وإجنازاتهم وتدعمهم، موضحا 
انهــا تغطي اخبــار اي حملة 

خيرية شبابية مجانا.
وأشــار الى انــه ال يعتزم 
اصدار املجلة ورقيا متاشيا مع 
التطور التكنولوجي. ورحب 
السباعي بقبول متدربني من 
الشباب الذين لديهم رغبة في 

تعلم الصحافة.

التــي تتم من خال التلفون 
هي السب والقذف والتشهير. 
أمــا احملامي عدنــان أبل 
فأكد أن حرية الرأي مكفولة 
دستوريا، وهناك احصائيات 
تبني أن عــدد القضايا التي 
أحيلــت الــى النيابــة ٣١00 
قضية ومت معرفة املتورطني، 
و٦0%  من القضايا مت حفظها.

عدنان أبل ومرمي البشارة وناصر الهاجري ومحمد العميري

فيصل السباعي وعلي بهبهاني وأسرار االنصاري

شوق أثير الكليب

جهود مشكورة
باقة من الشكر والتقدير 

إلى شوق أثير الكليب 
من إدارة العالقات العامة 

واإلعالم في وزارة الدولة 
لشؤون الشباب، جلهودها 
املميزة مع الوفد االعالمي 

العربي التابع جلمعية 
الصحافيني.


