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سفير تنزانيا
يصل البالد الشهر 

املقبل

احلجي: اإلعالم 
اإللكتروني أضحى 

»إعالم املستقبل« 
لذا من املهم 

مناقشته بشكل فني

الهاشمي: قانون 
اإلعالم اإللكتروني 

يسد فراغًا 
تشريعيًا 

احلويل: ضرورة 
حفظ احلريات

في القانون اجلديد

أشار خالل االحتفال بالعيد الوطني الـ 55 لتشاد إلى أن الكويت بدأت في استقبال الطلبة التشاديني في اجلامعة واملعاهد التطبيقية

املشعان: مشروع كويتي  لزراعة األرز في تشاد بقيمة 4 ماليني دينار
متحدثا عن »العالقات التاريخية 
الوطيدة التي جتمع بالده منذ 
استقاللها بالكويت«، مثنيا على 
البالد أميرا وحكومة  »مواقف 
وشعبا ودعمها لتشاد في جميع 
احملن والكوارث التي مرت عليها، 
فضال عن املساهمات املستمرة 
الكويتي للتنمية ـ  للصندوق 
منذ مطلع السبعينياتـ  في دعم 
العديد من املشروعات احليوية 
فيها في مجاالت التنمية الزراعية 
والصناعية والطاقة وتشييد 
الطرق وتوفير مياه الشــــرب 
والتعليــــم، باإلضافة إلى دعم 
املؤسسات واملنظمات الكويتية 
التــــي تعمل في مجــــال العمل 
الكثير  اإلنساني والتي قدمت 

والكثير للشعب التشادي«.
وأشار أغبش إلى أن »قرار 
التشــــادية ورئيس  احلكومة 
اجلمهوريــــة إدريس دبي اتنو 
بافتتاح السفارة التشادية في 
الكويت هو ترجمة حقيقية ملا 
تكنه تشــــاد رئيسا وحكومة 
الكبيرة في  وشــــعبا للكويت 
عطائها والتي اعترف املجتمع 
الدولي بها مركزا للعمل اإلنساني 
وبأميرها قائدا إنســــانيا وهذا 
في حد ذاته فخر ليس للكويت 
فحسب ولكن لكل دولة تعمل من 
أجل القضاء على ثالوث الفقر 
الذي أنهك  واجلوع واملــــرض 
العديد من الشعوب في مختلف 
دول العالم«، متوجها بالشكر 
»للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
على جهودها اجلبارة في سبيل 
الســــالم وحفظ األمن  توطيد 
الدوليني وملساعيها امللموسة 
للمساعدة في حتقيق التنمية 
االجتماعيــــة واالقتصادية في 

جميع الدول النامية«.

البنك الدولي ســــواء في قطاع 
الزراعة او الغاز او الطاقة«.

وعن آخر أخبار السفارات 
اجلديــــدة للقــــارة األفريقية 
في البالد، لفت املشــــعان إلى 
افتتــــاح ســــفارتني جلنــــوب 
الســــودان وتنزانيا، موضحا 
التنزاني سيصل  أن »السفير 
البالد خالل الشــــهر املقبل مما 
ســــيعزز العالقات بشكل اكبر 

بني اجلانبني«.
ومــــن جانبه، أكد ســــفير 
جمهورية تشــــاد لــــدى البالد 
علي أغبش ان بالده التي نالت 
استقاللها في احلادي عشر من 
أغسطس عام 1960 »حرصت على 
بناء عالقات طيبة مع مختلف 
دول العالم احملبة لألمن واحلرية 
والســــالم وانضمت إلى جميع 
املنظمــــات اإلقليمية والدولية 
ووكاالتها املتخصصة وصادقت 
على جميع املواثيق واملعاهدات 
التي تعمل على توطيد وتعميق 
العالقات بني الدول وتلك التي 
تسعى إلى نشر األمن والسلم 
التنمية املستدامة«،  وحتقيق 

املؤمتر خــــالل هذا االجتماع«. 
وباحلديــــث عن اســــتثمارات 
القــــارة اإلفريقية  الكويت في 
في ظل تنامــــي اإلقبال العاملي 
على االســــتثمار فيها، أوضح 
املشعان ان »وجود الكويت في 
أفريقيا سبق اكتشاف النفط«، 
مشيرا الى العالقات التجارية 
التي جمعت األجــــداد بالقارة 
اإلفريقيــــة وبالطبع تطورت 
هــــذه العالقات بعد اكتشــــاف 
النفط، حيث استفادت بعض 
الدول األفريقية من تكرير النفط 
الكويتي ومشتقاته، باإلضافة 
إلــــى االســــتثمارات الكويتية 
اخلاصة واســــتثمارات الهيئة 
العامة لالستثمار والتي تصل 
الى 16 مليار دوالر، فضال عن 
املليار دوالر الذي خصص خالل 
القمة العربيةـ  األفريقية والذي 
تديره الهيئة العامة لالستثمار 
والذي خصص منه مبلغ 400 
مليــــون دوالر بالشــــراكة مع 
الصندوق الصيني للتنمية في 
أفريقيا وباقي املبلغ يستثمر 
مع باقي األذرع االستثمارية في 

وإشادة من جميع الوزراء الذين 
حضروا االجتماع«، مشيرا إلى 
أن »الكويت أجنزت بحدود %49 
من املنحــــة بقيمة 500 مليون 
دوالر، كما قطعت شوطا كبيرا 
في جائزة د.عبدالرحمن السميط 
)في مجالي الصحة والتعليم(«، 
الفتا إلى أنه »ســــيتم تسليم 
اجلوائز في شهر نوفمبر 2016 
عندما يحضر سمو األمير قمة 
»ماالبو« في غينيا االستوائية 

لتسليم الرئاسة لها«.
وردا علــــى ســــؤال حــــول 
التحضيــــرات للقمة العربية ـ 
األفريقية الرابعة، أشار املشعان 
إلى »اجتماع سيعقد نهاية شهر 
فبراير املقبــــل في القاهرة في 
مقر اجلامعة العربية سيحضره 
ممثال عن غينيا االســــتوائية 
ليطلعنــــا علــــى التجهيــــزات 
التي سيقومون بها، باإلضافة 
إلى أنه ســــيتم تشكيل جلنة 
البيان اخلتامي  فرعية إلعداد 
القرارات لعرضها  ومشــــاريع 
على جلنة تنســــيق الشراكة 
وعليه ســــيتم حتديــــد أجندة 

الوزراء  األول لرئيس مجلس 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد عن اجلانب العربي ووزير 
خارجية زميبابوي عن اجلانب 
األفريقي، ومت خالله استعراض 
نتائج جميع االجتماعات السابقة 
للجنة تنسيق الشراكة وعرض 
مــــا مت إجنازه ضمــــن مبادرة 
صاحب الســــمو األمير والتي 
كانــــت محــــل ترحيــــب كبير 

تقدم احلكومة التشادية بعض 
املشاريع اجلديدة لعرضها على 
الصندوق لدراستها وإبداء رأيه 

فيها«. 
وعن اخر مستجدات املنحة 
الكويتية للقارة األفريقية، قال 
املشــــعان إن »آخر اجتماع لنا 
كان في نيويورك على هامش 
العامة لألمم  اجتماع األمانــــة 
املتحدة والذي ترأســــه النائب 

أسامة دياب

شدد مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون األفريقية حمد املشعان 
التي  على أهميــــة العالقــــات 
تربط الكويت بتشــــاد واصفا 
إياهــــا »بالودية والتاريخية«، 
موضحا ان »الكويت بدأت في 
استقبال الطلبة التشاديني في 
اجلامعة واملعاهد التطبيقية بعد 
توقيع اتفاقية التبادل الثقافي 

بني البلدين في عام 1973«. 
وخالل مشاركته االحتفال 
أقامته سفارة تشاد أول  الذي 
من أمس في فندق الريجينسي 
مبناسبة العيد الوطني الـ 55، 
لفت الســــفير املشعان الى أن 
»الصنــــدوق الكويتي للتنمية 
موجود في تشاد وله مشروعات 
متعددة كان آخرها مشــــروع 
زراعة األرز بقيمــــة 4 ماليني 
دينار والذي مت االتفاق عليه في 
إطار املبادرة التي أطلقها صاحب 
السمو األمير في القمة األفريقية 
الثالثة«، معربا عن أمله في »أن 

السفير األملاني اويجني فولفات وحرمه يباركان للسفير التشاديصورة جماعية لسفراء السنغال ولبنان والعراق وفلسطني واألردن والصومال مع السفير التشادي

)شانافاس قاسم( سفراء السعودية د.عبدالعزيز الفايز والسنغال عبداألحد امباكي  والسودان محيي الدين أحمد  سفير اوكرانيا فولودميير تولكاتش  مهنئا السفير التشادي          مساعد وزير اخلارجية للشؤون األفريقية حمد املشعان يشارك السفير التشادي  علي  أغبش بقطع كيكة االحتفال

مجلة »آفاق« اجلامعية نظّمت حلقة نقاشية حول القانون مبشاركة طالبية واسعة

متخصصون: ضرورة مشاركة املعنيني في إجناز »اإلعالم اإللكتروني«

لدراسة مجتمعية وقانونية 
وفنية مستفيضة وان القانون 
ال يشمل مطلقا املغردين وال 
يتعارض مع حرية التعبير 
وامنا القانون راعى ان تكون 
حرية التعبير مكفولة، الفتا الى 
أن قانون اإلعالم اإللكتروني 
ال ينســــحب على احلسابات 

الشخصية للمدونني.
وقال ان أي أمور تنشــــأ 
ولم تكن قائمــــة حتتاج الى 
تشريع وتقنني لالستخدام، 
مضيفا: هل يعقل مثال ان يتم 
جتاهل وجود قانون في ظل 
وجود مركبات وينظم سيرها 
ويحدد ضوابط الستخدامها 
وعقوبات للمخالفات؟ وهذا 
املثل ميكــــن ان ينطبق على 
اإلعالم اإللكتروني، الذي بدأ 
وانتشر واصبح بحاجة الى 
تنظيم ألن احلرية تنتهي اذا 
ما اصطدمت او تعارضت مع 

حريات اآلخرين.
اما د. فاطمة احلويل استاذ 
القانون فشددت على ضرورة 
ان يتم حفظ احلريات في قانون 
االعالم االلكتروني، الفتة الى ان 
الدستور حرص على احلريات 
وبالتالي يجب اال يســــن اي 
قانون يتعــــارض مع ما جاء 

في الدستور.
وقالت: استمعت ألطروحات 
زمالئي وأتفق معهم على ان 
احلرية هي مسؤولية واحلرية 
ال تعني اخلروج واملســــاس 

بحرية اآلخرين.
وشددت على ضرورة اال 
ميس القانــــون حرية االبداع 
والتفكيــــر، مشــــيرة الى ان 
القوانني ليست جامدة، وهي من 

عمل البشر والبشر يخطئون 
ويصيبــــون، وبالتالي ميكن 
عالج اي ثغــــرات تظهر من 

خالل التطبيق العملي.
وأشــــارت الى ضرورة ان 
يخضع القانون ألي تعديالت 
تتعلق بحقــــوق اإلبداع وان 
التطبيق اي تطبيق القانون 
ميكــــن معه ان يظهــــر امورا 
بحاجــــة للتغيير او التعديل 
فيمكــــن تعديلها النــــه كما 
ســــبق ان ذكرت القانون من 
أعداد البشر والبشر يخطئون 

ويصيبون.
أما رئيس قســــم اإلعالم 
في جامعة الكويت د.ياسني 
الياســــني فاعتبــــر قانــــون 
اإلعالم اإللكتروني مهما جدا 
مضيفا نحن في قسم اإلعالم 
لنا رأي ونؤكــــد أننا مازلنا 
بلــــدا دميوقراطيا ويجب ان 
تكون حرية الرأي والتعبير 
مكفولة دون حسيب، شريطة 
أال تتعــــارض مــــع حريــــات 

اآلخرين.
وأضاف الياســــني: قرأت 
القانون او مسودة القانون لـ 
3 مــــرات ووجدت ان القانون 
بشكل عام تنظيمي وال يختلف 
اثنان على ان وسائل االعالم 
اإللكتروني أصبحت ميسرة 
وتدخل كل بيت وبالتالي هناك 

حاجة للتقنني.
وأضــــاف: األوضاع التي 
يشهدها عاملنا العربي لعبت 
وسائل االعالم فيها دورا في 
زيادة االنقســــام وتستخدم 
بعض من هذه الوسائل خاصة 
اإللكترونية لتصوير أعمال 
عنيفة على أنها أعمال بطولية، 
مشددا على أهمية أن يتعرض 
قانــــون اإلعــــالم اإللكتروني 
بالدراســــة ملثل هذه األمور، 
الفتا الى انه اجرى دراســــة 
كشفت له ان 80% من وسائل 
التواصل وحتى افالم الكرتون 
تصور أعمال العنف باعتبارها 
اعماال بطولية وهذا يستلزم 
مــــن املعنيني ان تخضع مثل 
هذه االمور للدراسة وأن تكون 
محل اهتمام اكثر من ان نركز 

على تقليص احلريات.

ان وجــــدت وصــــوال للغاية 
املنشودة الفتا إلى أن العالم 
يشــــهد اليوم أهــــم إجنازات 
ثورة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت فالتطور املذهل 
للشبكة وانتشــــار التقنيات 
احلديثــــة لالتصــــال وتزايد 
تطبيقاتهــــا في مجال اإلعالم 
واالتصال ســــاهم في ظهور 
نوع جديد مــــن اإلعالم وهو 
»اإلعالم اإللكتروني املقروء 
واملرئي واملسموع«، وبالتالي 
أضحى اإلعــــالم اإللكتروني 
محور احلياة املعاصرة حتى 
اطلق عليه »إعالم املستقبل« 
ملا لــــه من أهميــــة كبرى في 
احتواء قضايا الفكر والثقافة 
وأخذ حيزا مهما على الساحة 
اإلعالمية فــــي الكويت وقبل 
صدور التشريعات التي ترعى 
عمله وتعززه، لذلك فإن األمر 
يستدعي منا مناقشته حتت 
أروقة احلرم اجلامعي بالشكل 
الفني واملهني الذي يساهم في 
انتشار اإلعالم املستقبلي دون 
الشرخ في ثوابتنا االجتماعية 

واالقتصادية.
من جهته، اعتبر  أســــتاذ 
قسم اإلعالم د.محمود الهاشمي 
أن قانون اإلعالم اإللكتروني 
مبثابة سد فراغا تشريعيا في 
ظل زيادة وســــائل التواصل 
حيــــث أصبحــــت الصحف 
اإللكترونية واملواقع اإلخبارية 
ومع انعدام مــــا ينظم عملها 

خارج القانون.
وقال الهاشمي: احلكومة 
حينما أجنزت املشروع فإنها 
انطلقت من عملية تنظيمية، 
مؤكــــدا ان القانــــون أخضع 

محمد الجالهمة

نظمت جامعة الكويت ممثلة 
في مجلة »آفاق« اجلامعية ظهر 
أمس حلقة نقاشــــية بعنوان 
»مشــــروع تنظيــــم اإلعالم 
اإللكترونيـ  نظرات أكادميية« 
وتــــرأس احللقة النقاشــــية 
مبشاركة طالبية واسعة الناطق 
الرسمي باسم اجلامعة د.بدر 
احلجي وضمت من املتحدثني 
كال من رئيس قســــم اإلعالم 
في جامعة الكويت د.ياسني 
الياسني وأســــتاذ اإلعالم في 
كلية اآلداب د.محمود الهاشمي 
وأستاذ القانون الدولي بكلية 

احلقوق د.فاطمة احلويل.
واتفق املشاركون في احللقة 
النقاشية بصورة واضحة على 
أهمية وجــــود قانون ينظم 
اإلعــــالم اإللكترونــــي نظرا 
لتشعبه واتساع وسائله وزيادة 
استخدامه ومتابعيه، مؤكدين 
في الوقت ذاته ضرورة وأهمية 
االلتزام بكل املواد الدستورية 
املتعلقة بحرية الرأي والتعبير، 
وشدد املتحدثون على ضرورة 
التحاور بني املعنيني بالقانون 
ســــواء كانت سلطة تنفيذية 
أو تشريعية او من لهم عالقة 
بالقانون وهم أصحاب املواقع 
اإلخبارية والتجارية وصوال 
الى صيغ مناسبة حتقق الهدف 
املنشود والذي يرتبط باألساس 

بتنظيم العمل اإللكتروني.
وبدأت احللقة بكلمة د.بدر 
احلجــــي أكد مــــن خاللها أن 
اجلامعة حيادية في القضية، 
مشددا على ضرورة ان تلتقي 
السلطتان في نقاط االختالف 

د.بدر احلجي ود.ياسني الياسني ود.محمود الهاشمي ود.فاطمة احلويل         )محمد خلوصي(

جانب من احلضور 

»االئتالف املدني« يعلن انطالقه في العمل 
مستهدفاً احترام تطبيق القانون وتكافؤ الفرص

عبداهلل العليان

اكد رئيس االئتــــالف املدني الكويتي رياض 
الصانع ان احترام القانون وتكافؤ الفرص ورعاية 
الشباب وكذلك توحيد املجتمع وغرس الوحدة 
الوطنية في النفوس وغرس شعار احملافظة على 
الوطن عند الكويتيني من أهم األهداف التي نسعى 
لتحقيقها من إنشاء االئتالف. وأضاف الصانع، 
خالل »امللتقى التعريفي لالئتالف املدني الكويتي« 
في مبنى االئتالف، أن لقاء اليوم )امس( هو دعوة 
ومناسبة اردنا من خاللها توضيح أهداف وأسباب 
إنشاء االئتالف املدني وكذلك شرح رسالتنا السامية 
التي نعمــــل من خاللها في االئتالف الذي يحمل 
شعار رئيسي نسير من خالله وهو عنونان لعملنا 
»أن الوطن للجميع والدين ما بني العبد وربه«، 
فإذا احترمت مدنية الدولة والنظام سارت األمور 
بالشكل الصحيح وهي أفضل حصانة لتحقيق 
الوحدة الوطنية في مواجهة أي سحابات سوداء 
تعصف باملجتمع مثل الطائفية والقبلية، وهي 
مــــا عصفت بالدول احمليطة وبدأت آثارها تظهر 
في املنطقة، وأيضا الدولة املدنية هي وقاية لنا 

ضد كل ما يستجد في املنطقة.

وقال: ان من األهداف التي تأسست من اجلها 
اجلمعية هي ترســــيخ أسس روح الوطنية بني 
مختلف األطياف وكذلك التأكد على مساواة اجلميع 
في الفــــرص وأمام القانــــون باختالف أصولهم 
ومذاهبهم او معتقداتهم أو نســــبهم أو لونهم أو 
جنسهم، وكذلك العمل على تعزيز روح احملبة 
واالندماج والتآخي واملساواة بني اجلميع، باإلضافة 
إلى ترســــيخ فكرة الدولة املدنية التي حتتضن 

اجلميع من دون متييز.
وتابع الصانع: من األهداف كذلك غرس املثل 
اإلنسانية والقيم العليا في الشباب في وقت مبكر 
وتقدمي الرعاية اإلنســــانية الواجبة وفق قدرات 
اجلمعية للشباب وخاصة في مجال تنمية روح 
التعاون واحملبة والصداقة واإلخوة بينهم بتوفير 
األجواء الثقافية واملعرفية والترويحية املناسبة 
التي تعزز توجهات اجلمعية بتنمية ثقافة اجليل 
القادم، باإلضافة إلى التربية على املواطنة وغرس 
القيم األخالقيــــة والدميوقراطية واحترام اآلخر 
أيا كانت طبيعة االختالف ســــواء في املقدسات 
الدينية األصولية او العرقية وضرورة احترام 
املظلة الوطنية وترسيخ دولة املؤسسات وهيبة 

القانون والنظام العام.

)هاني عبداهلل( رياض الصانع وعدد من املشاركني في ملتقى االئتالف املدني    

عدد من املشاركني في امللتقى

الصانع أكد سعيه لتعزيز الوحدة الوطنية

فولفات: وزير اخلارجية ناقش مع الكويت إيجاد حلول لألزمة اإلنسانية في سورية
تعقيبا على زيارة وزير اخلارجية األملاني فرانك شتاينماير 

للبالد بنينّ السفير االملاني لدى البالد أويجن فولفارت أن »وزير 
خارجية بالده ناقش مع نظيره الكويتي الشيخ صباح اخلالد 

العديد من القضايا اإلقليمية والدولية وخصوصا األزمات 
التي متر بها املنطقة، باإلضافة إلى سبل تطوير الشراكة بني 

البلدين«. وحول ما إذا كانت هناك اتفاقيات جديدة مت توقيعها 
خالل الزيارة، أوضح فولفارت ان »الزيارة كانت مخصصة 

ملناقشة األوضاع السياسية بشكل عام واألزمة اإلنسانية في 
سورية ومحاولة إيجاد حلول للمساعدة في التخفيف من 
آثارها، واملساهمة في مساعدة املنظمات الدولية واملجتمع 

الدولي إليجاد حل سلمي لها«، متحدثا عن »استمرار احلوار 
مع الكويت بشأن الوضع اإلنساني املتردي على الصعيد 

السوري كون الكويت رائدة في مجال العمل اإلنساني بقيادة 
قائد اإلنسانية، فضال عن استضافتها لـ 3 مؤمترات للمانحني 

ملساعدة الالجئني«.
وعن توقعاته إلمكانية إقامة مؤمتر رابع للمانحني وهل 

ستستفيد أملانيا من التبرعات كونها تستضيف في حدود 
املليون الجئ، قال فولفات »أموال مؤمترات املانحني تخصص 

ملساعدة املنظمات الدولية التي بدورها تساعد احملتاجني في 
اإلقليم والذين يعيشون في املخيمات في لبنان واألردن«.


