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احتفلت بـ »يوم التسامح العالمي« في الكلية األسترالية

»اإلخاء الوطني« تؤكد ترسيخ
قيم االحترام املتبادل بني األمم واحلضارات

آالء خليفة

أكد نائب رئيس اجلمعية 
الكويتية لالخاء الوطني احمد 
العبيد ان جهــود تعزيز قيم 
التســامح وتكويــن املواقــف 
القائمــة على االنفتاح ينبغي 
أن تبذل في املدارس واجلامعات 
وعــن طريــق التعليــم وفي 
مواقع العمل ووسائل اإلعالم 
واالتصــال وأن تضطلــع كل 
األطراف بدورها ومسؤوليتها 
األخالقية أوال لتحقيق أهداف 
يوم التســامح العاملي وقيمه 
اإلنسانية. وأشار العبيد خالل 
احتفاليــة اجلمعية الكويتية 
لالخاء الوطني مبناسبة »يوم 
التسامح العاملي« التي أقامتها 
مبقر الكلية األسترالية صباح 
امس، الى أن هدف األمم املتحدة 
والعالم لالحتفاء باليوم العاملي 
للتسامح من اجل ترسيخ قيم 
االحتــرام املتبــادل بني األمم 
واحلضــارات ودعــوة عاملية 
التعصب والكراهية،  حملاربة 
ودعما لكل ما هو مشترك بني 

الثقافات البشرية.
موضحــا ان تخصيــص 
يوم عاملي للتســامح يؤكد أن 
األمــر يحمل دالالت بأن الفكر 
املضاد لها اصبح يحتل أولوية 
باخلطــاب واملمارســة، حيث 
تعود الفكرة لعام ١995 الذي 
أعلنتــه األمم املتحــدة »عاما 
للتسامح« مبناسبة مرور 5٠ 
عاما على تأسيس اليونيسكو 

وأقرته الدول األعضاء.
وأفــاد العبيــد بأنــه وفقا 
لتعريف »اليونيســكو« يعد 
التسامح »الفضيلة التي تساهم 
في إحالل ثقافة الســالم محل 
ثقافة احلرب« وهي قاعدة تدعو 
لها الكويت وتعمل من أجلها 
رســميا وشــعبيا هذه األيام 
وبشــكل متواصل وتتطلبها 
املتوترة  الظروف اإلقليميــة 
التي متر بهــا منطقة اخلليج 

العربي حاليا. 
وذكــر العبيــد ان التعليم 
عنصر أساسي إلحداث التغيير 
بالتسامح عبر مقاومة تأثير 
العوامل املؤديــة للخوف من 

اآلخرين ومساعدة الشباب على 
تنمية قدراتهم وعلى استقاللية 
الرأي وقبول اآلخر واملسؤولية 

األخالقية جتاه املجتمع.
وبــدوره أوضــح أســتاذ 
السياســية بجامعة  العلــوم 
الكويت د.غامن النجار ان العالم 
شهد بالسنوات األخيرة ارتفاعا 
كبيرا في معدالت الكراهية في 
بلدان كثيرة، ما أدى الى وقوع 
حروب كثيــرة أدت الى مئات 
اآلالف مــن القتلى واملصابني، 
ناهيــك عــن وجــود ماليــني 
الالجئني املنتشــرين في دول 
العالم، والذين يواجه معظمهم 
ظروفا صعبة مبختلف نواحي 
احليــاة، وذلــك جاء بســبب 

الكراهية.
وتســاءل النجــار: »أيهما 
أسهل على األفراد واملجتمعات، 
التعايــش؟ ال  أو  الكراهيــة 
سيما مع رؤية انتشار معدل 
الكراهية في العالم بشكل كبير 
بالســنوات االخيرة، رغم أن 
التسامح والتعايش واالحترام 
أمرا ليس صعبا أو مستحيال 

بل أمر متاح«.
وشدد النجار ان للتسامح 
فوائد عدة على املجتمعات رغم 
أن البعض يفسر كلمة التسامح 
بأشكال مختلفة، مثل الضعف 
أو التنازل، ويســتخدمها في 
مجاالت ومفاهيم كثيرة مشيدا 
باليوم العاملي للتسامح الذي 
يجدد في نفوس اجلميع حب 

التسامح واالخاء.

من جانبه، قال عميد كلية 
السابق  الشــريعة والقانون 
بجامعــة قطــر د.عبداحلميد 
األنصاري ان احلياة قائمة على 
االختالف، في أمور وجوانب 
كثيــرة، دينيــة واجتماعيــة 
وثقافيــة وغيــر ذلــك، والبد 
أن يتعايــش كل إنســان مــع 
ذلك االختالف، عبر التسامح 
وتقبل اآلخر، واالنفتاح على 
املجتمع، مؤكدا أن التســامح 
شــيء ضروري فــي احلياة، 
الســيما أن ما ضد التســامح 
هو التصادم والذي يقود إلى 
عواقــب وخيمة فــي جوانب 
كثيــرة. وذكــر األنصاري أن 
اهلل عز وجل هو الذي سيحكم 
يوم القيامة بــني الناس، وال 
ميكن ألي إنسان ان يحكم على 
اآلخرين، بأن يصف شخص 
اآلخريــن بــأن ذلك ســيدخل 
اجلنة وآخر سيدخل النار، ال 
سيما أن اآليات القرانية تؤكد 
أن اهلل تعالــى هــو القاضي 
واحلكم الذي سيبني أهل احلق 
مــن أهل الباطل فــي اآلخرة، 
كما أن هناك آيات أخرى تبني 
وجود االختالف في البشرية 
في األديان واألجناس واأللوان، 
وهــذا أمر اهلل عــز وجل، وال 

ميكن ألحد تغييره.
وأكد األنصاري أن لالختالف 
في احلضارات والثقافات فوائد 
كثيرة، حيث يساهم االختالف 
في إثراء املعرفة وتعدد املجاالت 

وحتفيز الناس.

)ريليش كومار( د. محمد الرميحي مكرما احد املشاركني بحضور د. غامن النجار 

العبيد: ندعو 
حملاربة التعصب 

والكراهية 

النجار: ارتفاع 
معدالت الكراهية 

عامليًا يؤدي لوقوع 
احلروب

نظم ندوته األولى تحت عنوان »رعاية األيتام.. مستقبل نرسمه«

»رعاية األيتام«: شراكات مع كبرى املنظمات اخليرية

ليلى الشافعي 

الهيئــة  انطلقــت فــي 
اخليرية اإلسالمية العاملية 
األمســية اخليريــة الحتاد 
رعاية األيتام حتت عنوان 
»رعاية األيتام.. مســتقبل 
نرســمه« وذلــك بحضور 
مجموعــة مــن اجلمعيات 
اخليريــة  واملؤسســات 
واإلنسانية في مقر الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية 
الســرة  مبنطقــة جنــوب 
الذي يســعى إلــى حتقيق 
مصلحة األيتــام من خالل 
تقدمي الدعــم، ورفع كفاءة 
العاملــة فــي  املؤسســات 
مجال كفالة ورعاية األيتام، 

بحسب املنظمني.
وفي هــذا الصــدد، قال 
األمــني العام الحتاد رعاية 
األيتــام صــالح اجلاراهلل: 
إن اليتيــم الذي فقد أبويه 
فقد اهتمام املجتمع وأصبح 
مصيره مجهوال ومعرضا 
لألمية واالنحراف والظلم، 
التحديــات  تلــك  وأمــام 
فــإن املنظمــات اخليريــة 
واإلنسانية يقع على عاتقها 
مســؤولية تقــدمي أقصــى 
الدعــم والرعاية  درجــات 
أنواعهــا  بكافــة  لليتيــم 
والتعليميــة  الصحيــة 
مســتفيدين  والنفســية، 
من كل الطاقات واخلبرات 
فــي مجــال رعايــة األيتام 

وأسرهم.
وأوضــح اجلــاراهلل أن 
تأســيس »احتــاد رعايــة 
األيتــام« جاء بالتنســيق 
مــع العديد مــن املنظمات 
اخليريــة واإلنســانية في 
العربيــة وتركيــا  الــدول 
وأوروبا، وذلك بهدف ربط 
املنظمــات بعضها ببعض 
الثغرات  وللعمل على سد 
التي مــن املمكن أن حتدث 
في العمل اإلنساني، ومما ال 
شك فيه أن العناية بالطفل 
وخاصة اليتيم وقت األزمات 
واحلروب هي أشــد حاجة 

وضرورة.
وبني اجلــاراهلل أن أهم 

أسباب النجاح ألي مشروع 
أو برنامــج أو منظمــة هو 
عمل الفريق والتكاتف سويا 
لتقدمي خدمة مميزة في حق 
العمل اإلنساني، مبينا أن 
االحتــاد يســعى من خالل 
مكاتبه التنفيذية في غازي 
عنتاب وإسطنبول ولندن 
إلــى نشــر رســالته وهي 
بناء الشراكات والتشبيك 
مع أكبر املنظمات اخليرية 
واملؤسسات البحثية للعمل 
مع املنظمات األعضاء على 
رفــع قــدرات العاملني في 
أقسام األيتام ومع املشرفات 
واملنســقني امليدانيــني مبا 
يعــود بالنفع العــام على 
اليتيم وأسرته حيثما كانت 
نقطــة تواجده ســواء في 
البيت أو اخليمة أو مراكز 

األيتام.
 وأضاف اجلــاراهلل أن 
مبادرة احتاد رعاية األيتام 
انبثقــت مــن رحــم كويت 
اخلير، وقد وجدت لها صدى 
في العديد من املؤسســات 
اخليرية احمللية واملنظمات 
الدولية بهدف لفت األنظار 
وتوزيع األدوار بني العاملني 
في حقل األيتام، فقد خلفت 
األزمــات اإلقليمية كوارث 
إنسانية تتجاوز اخلمسة 
مليــون يتيــم وأكثــر من 
مليــون ونصــف املليــون 
أرملة، وهو ما يســتوجب 
تضافر اجلهود وتنســيق 
يحظــى  حتــى  األعمــال 
املتضــررون باحلد األدنى 
من الرعاية الشــاملة وفي 

مقدمتهم األيتام.

االرتباطات المادية والدنيوية
ومن ناحيته، قال املدير 
التنفيذي فادي إسكندراني: 
إن اليتيم في مجتمعنا هو 
اختبــار من اهلل ســبحانه 
وتعالــى ففيه بــالء للفرد 
اليتيــم واملجتمع بأســره 
اإللهيــة  العنايــة  فكانــت 
لليتيــم توصيه الناس به 
واعتبــار رعاية اليتيم من 
أهم أعمال اإلحســان التي 
يقوم بها املســلم، وشــدد 

علــى معاملته باحلســنى 
وعدم التعدي على حقوقه 

واحملافظة عليها.
وبــني إســكندراني أن 
اإلسالم قدم هذه الفئة إلى 
املجتمع فــي أروع صورة 
إنسانية شهدتها املجتمعات 
احلضارية، ولم يقدمهم على 
أنهم ضحايا القدر أو بقايا 
املجتمع كما هو شــائع في 
املجتمعات األخرى، بل كانوا 
موضوعا آلية قرآنية كرمية 
رسمت عنهم صورة إميانية 
تسمو على كل االرتباطات 
املادية والدنيوية يقول اهلل 
تعالــى: )وإن تخالطوهــم 

فإخوانكم(.
وأوضح إسكندراني أن 
االحتاد بدأ مسيرته للعمل 
حتت شعار»ميكننا القيام 
بأي شــيء إذا آمنا به فعال 
وأردنا حتقيقه«، مشيرا إلى 
أنه وبعد مرور أشهر على 
احتاد رعاية األيتام استطاع 
أن يثبت وجوده املؤسساتي 
في عالم املنظمات اإلنسانية 
واخليرية، وقد جتلى ذلك 
بالســعي إلــى كل مــا فيه 
مصلحــة اليتيم وأســرته 
وجميع احملتاجني واملنكوبني 

على حد سواء.
هــذا وقــد عقــد اللقــاء 
بــني  األول  التشــاوري 
املنظمات اإلنسانية العاملة 
في مجــال رعايــة وكفالة 
األيتام املانحة منها واملنفذة 
في مدينة إسطنبول التركية 
اجلمعــة املوافق ٢٠ مارس 
٢٠١5، وحضــر اللقــاء مــا 
يقرب من 3٠ منظمة إنسانية 

خيرية من دول متعددة.
ادار امللتقى عثمان احليدر 
عريفا للحفل، وحتدث كل 
من بدر السميط املدير العام 
بالهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية عن ضرورة احياء 
القيــم فــي حيــاة االيتام، 
وتــاله د.محمــد العوضي 
الــذي تناول املوســوعات 
التي ذكرت ســيرة االيتام، 
ثم فـتـح الـمـجال للحـوار 
عــن  واالجابــة  العـــام 

التساؤالت.

)ريليش كومار( لقطة جماعية للمشاركني في الندوة 

اجلاراهلل: »االحتاد« 
يهدف إلى ربط 

املنظمات اخليرية 
وسد ثغرات العمل 

اإلنساني

إسكندراني: 
»االحتاد« بدأ 
مسيرته حتت 
شعار »ميكننا 

القيام بأي شيء إذا 
آمنا به فعاًل وأردنا 

حتقيقه«

القمالس: تطبيق 
القانون قلص عدد 

القضايا بسبب 
العقوبات

خورشيد: 
االستخدام املتزايد 
لإلنترنت أدى إلى 
كثير من املخاطر

أكثرها يتعلق بالكرامة والسبّ والقذف على طريق مواقع التواصل االجتماعي

نظر 2965 قضية جرائم تقنية املعلومات في 2016
عبدالهادي العجمي

أكد عدد من املختصني في 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
على أهمية زيــادة في الوعي 
والتثقيف مبعرفة مواد قانون 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات 
من قبل مســتخدمي وســائل 

التواصل االجتماعي.
وذكــروا في نــدوة نظمها 
الكويــت للدراســات  معهــد 
القضائية والقانونية مســاء 
أمس األول ملناقشة القانون رقم 
٢٠١5/63 قانون مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات أن يتعني على 
اجلهــات والهيئات احلكومية 
املصرفية والشركات اخلاصة 
بوضع برامج حماية معتمدة 
دوليــا حلمايــة معلوماتهــا 
االختــراق  مــن  وبياناتهــا 

والدخول غير املشروع.
وقال مدير نيابة شــؤون 
اإلعالم واملعلومات والنشــر 
محمــد الغمــالس ان العمــل 
فــي النيابة بالقانــون بدأ في 
ونظرنــا   ٢٠١5 أكتوبــر   ١٢
بحوالــي 3١43 قضية في عام 
٢٠١6 ومعــدل قضايا تقنيات 
املعلومات حوالي ٢965 قضية 
تقنية معلومات وهذا يعد رقما 
كبيرا وسبب لنا ربكة في عمل 

النيابة.
وأوضــح ان أكثر القضايا 
التي تــرد إلى النيابة بشــأن 
قضايــا قانون مكافــأة تقنية 
املعلومــات بالدرجــة األولى 
هــي قضايا املســاس بكرامة 
األشــخاص والســب والقذف 
والتي تقع على طريق مواقع 

التواصل االجتماعي.
وبني القمالس ان في العام 
احلالي انخفض عدد القضايا 
نوعا ما بسبب العقوبات التي 
وردت في مواد القانون والتي 

تعتمد على الغرامة.
ودعــا جميع مســتخدمي 
وســائل التواصل االجتماعي 
الى حتري الدقة في نقل األخبار 
 وزيادة الوعي فيما يتم تداوله 
وكتابته عبر املواقع ومن قبل 

املستخدمني.
وذكر عضو هيئة التدريس 
فــي كليــة احلقــوق بجامعة 
أن  الراجحــي  بــدر  الكويــت 
الكويت موقعــة على اتفاقية 
الدول العربية ملكافحة اجلرائم 
اإللكترونية والتي مت التوقيع 

عليها في ديسمبر ٢٠١٠ وهذا 
القانون أتى لكي يكمل التزام 

الكويت في االتفاقية.
وبني ان طبيعــة اجلرائم 
املذكــورة فــي القانــون  هــي 
اجلرائم العمدية التي تتطلب 
القصــد اجلنائي فــي مرتكب 
الفعــل عنــد ارتكابــه للفعل 
املجــرم وان أغلــب اجلرائــم 
املنصوص عليها في القانون 
تعتبــر بطبيعتهــا اجلرائــم 
الشــكلية جرائم السلوك اي 
انها تقع مبجرد ارتكاب السلوك 
اإلجرامــي بغــض النظر عن 
حتقق نتيجة مادية من عدمها 
ولكن في الوقت نفسه نرى أن 
النتيجة أثــر مهم في تغليظ 
العقوبة وهي تختلف من حيث 
الشدة باختالف املصلحة املراد 

حتقيقها.
وأوضح مساعد مدير إدارة 
اجلرائم اإللكترونية في وزارة 
الداخلية املقدم حمد خورشيد 
ان لــوزارة الداخليــة جهــود 
مضنية حملاربة اجلرائم بجميع 
أنواعها وتطبيق القانون على 
اجلميع وباألخص جرائم تقنية 
املعلومــات بعد ما لوحظ في 
اآلونــة األخيرة من جتاوزات 
وجرائم يقوم بها البعض من 
خالل استخدام أجهزة احلاسب 

اآللي.
أكــد ان وزارة الداخلية ان 
تعمل بالقانون جرائم تقنية 
املعلومات والذي يشتمل على 
عقوبات مغلظة ولدى اإلدارة 
مهندسني ومختصني حائزين 
دورات متطــورة ويعملــون 
كفريق وجهودهم جبارة لكشف 
القضايا ووافق مجلس األمة 

في جلسته العادية اليوم على 
مشروع القانون بشأن مكافحة 

وحلها.
وكان مجلس األمة  وافق في 
جلسة العادية املنعقدة في ١6 
يونيو ٢٠١5 على قانون جرائم 
تقنية املعلومات في مداولته 
الثانية وإحالته الى احلكومة.

وبينت املذكرة اإليضاحية 
للقانون ان هــذا القانون أعد 
النصــوص اجلزائية  لكــون 
التقليديــة ال تســعف جهات 
االختصــاص فــي مواجهــة 
التــي  اجلرائــم املســتحدثة 
تعتمد في ارتكابها على وسائل 

التقنية املتطورة.
ذلــك  ان  وأوضحــت 
يأتي بهــدف حمايــة حريات 
األشخاص وشرفهم وسمعتهم 
ودرء العــدوان علــى األموال 
واملمتلــكات العامة واخلاصة 
ســعيا من الكويت في سياق 
دعم التوجهات الدولية اخلاصة 
النوعية من  مبكافحــة هــذه 

اجلرائم.
وأضافــت ان االســتخدام 
املتزايــد للشــبكات الدوليــة 
واألنظمــة  للمعلومــات 
املعلوماتية أدى الى كثير من 
املخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة 
مــن اجلرائــم يطلــق عليهــا 
)اجلرائم املعلوماتية( كجرائم 
االختالس والتزوير التي تتم 
بالوسائل اإللكترونية واجلرائم 
املاسة باألخالق واآلداب العامة 
وســرقة املعلومات واختراق 

النظم السرية.

)محمد هاشم( املتحدثون خالل الندوة 

باقي التفاصيل على املوقع اإللكتروني
www.alanba.com.kw

خالل ختام رعايته للشهر التدريبي الـ 6 »بالتدريب نرتقي« في »المهندسين«

الفارس: االستفادة من بيانات »التعليم 
العالي« للحدّ من تسرب الدارسني في اخلارج

عبداهلل الراكان

دعــا وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
الباحثني إلى التعاون مع وزارة 
التعليم العالي ملعاجلة تعثر 
الطلبــة الكويتيني الدارســني 
الــى  الفتــا  اخلــارج،  فــي 
إمكانية االســتفادة من وزارة 
التعليــم العالــي باعتبارهــا 
املعنية  »جهــة االختصــاص 
بهذا األمر ولديهــا املعلومات 
واإلحصائيات التي قد يستفاد 
منها في املوضوع إلى جانب 
رؤيتهــا لهــذه القضيــة وما 
تراه من حلول يعالج مشكلة 
التعثــر«. جاء ذلــك في كلمة 
ألقاهــا د.الفــارس فــي ختام 
الشهر التدريبي السادس الذي 
أقيــم برعايته ونظمته جلنة 
املهندسني العاملني بالهيئة في 
جمعية املهندسني حتت شعار 
»بالتدريــب نرتقي«، مضيفا 
ان عملية التدريب في املجال 
الهندســي ضروريــة، فمنها 
يتمكــن املتدرب مــن حتديث 
املعلومات لديه، وما يستجد 
بشــأنها من تطــورات تقنية 
وعلمية على املستوى العاملي 
في املجال الهندسي، مضيفا أن 
ذلك يســاعد في تنمية العمل 
اجلماعي بني املهندسني وتوفير 
املنــاخ لهم لطــرح قضاياهم 
وتبادل املعلومات واخلبرات 

فيما بينهم. وأكد د.الفارس دعم 
الوزارة للتقارب الذي يتم بني 
جمعية املهندسني واملؤسسات 
األكادميية ومنها الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وجامعــة الكويت، معربا عن 
األمــل في أن يكون املتدربون 
من الهيئة قــد حققوا الفائدة 
املرجــوة لهم.وأشــاد بجهود 
اجلمعية على الساحتني احمللية 
واإلقليمية، وقال ان جلمعية 
املهندسني الكويتية دورا كبيرا 
في االهتمام باملجاالت الهندسية 
واملهندســني الكويتيني ورفع 
شــأن زمالء املهنة واحملافظة 
مشــيرا  حقوقهــم«،  علــى 
الــى الــدور الريــادي لها في 

املؤمتــرات العربية والعاملية 
وعقدها ورشة عمل للبحث في 
أسباب تعثر الطلبة الكويتيني 

الدارسني في اخلارج.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
جمعيــة املهندســني م.فيصل 
العتــل إن االهتمام الرســمي 
بفعـالياتنـــا كمجتمــع مهني 
يعمل بتطوع اليزال خجوال، 
فنحــن نحتــاج لـــمزيد مــن 
هــذا الدعــم ســواء كان ماديا 
أو معنويــا، ومـــن الـــمحزن 
أن نســمع أو نشــاهد وفــي 
أحيــان كثيرة من يقللون من 
دور الـــمجتمع املدنــي ليس 
للمهــندسيـــن فقط بل ولكل 

مناحي احلياة.

)عادل سالمة( د. محمد الفارس مكرما فاطمة العازمي بحضور م. فيصل العتل 

العتل: دربنا 1988 
من العاملني 

في »التطبيقي« 
واالهتمام الرسمي 

بالتطوع ال يزال 

خجوالً


