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البروفيسور ميخائيل بتروفسكي

مدير متحف الهيرميتاج: عدد زوار معرض »ذخيرة الدنيا« لن يقلّ عن نصف المليون

جمعية الصحافيين 
تتضامن مع الشطي

األستاد لتعديل 
القوانين المتعلقة 

باإلدمان

اس���تنكر امني السر العام 
جلمعي���ة الصحافيني فيصل 
القناعي احلملة التي يتعرض 
لها رئيس حترير مجلة الفرقان 

د.بسام الشطي.
وق���ال القناعي: ان جمعية 
الصحافيني ترفض التهديدات 
الت���ي تلقاها د.الش���طي على 
موقع���ه االلكترون���ي وعلى 
هواتفه اخلاص���ة وتعتبرها 
ظاهرة خطيرة ال ميكن السكوت 

عنها او جتاهلها.
وحذر القناعي من اسلوب 
التحري���ض ض���د املجلة او 
رئي���س حتريرها معتبرا هذا 
التوجه دعوة للتضييق على 
حرية الرأي، وطالب امني سر 
جمعية الصحافيني مبواجهة 
الرأي بالرأي واحلجة باحلجة 
واالبتعاد عن اساليب التهديد 
والتحريض والتشكيك في نوايا 

اآلخرين.
واكد القناعي وقوف جمعية 
الصحافيني مع د.بسام الشطي 
رئي���س حترير مجلة الفرقان 
وعضو اجلمعية وتضامننا معه 
التي تعرض  التهديدات  جتاه 
لها وان اجلمعية على استعداد 
لتكليف مستشاريها القانونيني 
للدف���اع عنه في اي قضايا قد 

يرفعها اي طرف ضده.

ق���ال استش���اري ع���اج 
اإلدمان ومدير مركز جناحات 
الن�فس���ي��ة  لاستش����ارات 
واالجتماعية ميثم األس���تاد 
ان نظرة القان���ون الى مدمن 
املخدرات على انه مجرم بحق 
املجتمع وانه مخالف للقانون 
يجب معاقبته وردعه، إمنا هي 
نظرة غير كاملة وغير شاملة 
لكل جوانب املشكلة ويجب ان 
تتغير ويتم تعديل هذه القوانني، 
مشيرا الى ان الكثير من دول 
القوانني  العالم تقوم بتعديل 
املتعلقة باإلدمان ملساعدة هؤالء 
املدمنني للعودة واالندماج في 

احلياة الطبيعية.
وطالب ميثم االستاد بتعديل 
القوان���ني املتعلق���ة باإلدمان 
واملدمنني كون الكثير منها قدمي 
نسبيا ولم يخضع ألي حتديث 
منذ إصداره وع���دم مراعاتها 
لقضايا األحداث وعدم أخذها 
بعني االعتبار تدني املستوى 
العمري ملتعاط���ي املخدرات، 
مشيرا الى أهمية دور أعضاء 
مجلس األمة في تبني قوانني 
جديدة لإلدمان وتعديل القائم 
منها ملس���اعدة املدمنني على 
االنخراط في املجتمع مجددا.

وشدد االستاد على أهمية 
تغيير طريقة التعامل مع املدمن 
فمن حق���ه ان يعالج بدال من 
ان يسجن، مشددا أيضا على 
ضرورة معاملته على انه إنسان 
وقع في مشكلة حتتاج الى وقفة 
وتعديل وليس كمجرم يجب 
معاقبته، مستنكرا منع املدمن 
الذي أفرج عنه من العمل ملدة 

5 سنوات.

سانت بطرسبيرغ � كونا: توقع مدير متحف 
هيرميتاج الروس���ي البروفيس���ور ميخائيل 
بتروفس���كي اول من ام���س اال يقل عدد زوار 
معرض ذخيرة الدنيا عن نصف مليون زائر.

وقال بتروفسكي ل� »كونا« ان معرض »ذخيرة 
الدني���ا فنون املصوغ���ات الهندية في العصر 
املغولي االسامي« التابع لدار اآلثار االسامية 
الذي يستضيفه املتحف بدءا من اول من امس 

سيستمر حتى الثامن من نوفمبر املقبل.
وذكر ان هدف استضافة املتحف ملعروضات 
الدار التي متتلكها مجموعة الصباح ملالكيها وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد وقرينته الش���يخة حصة الصباح »مد 
جسور التعاون الثقافي للتواصل بني الكويت 
ومتح���ف الهيرميتاج وخاصة م���ع دار اآلثار 

االسامية«.

واش���ار الى ان العاقة بني املتحف والدار 
عاقة قدمية تعود الى 19 عاما لكنها »مبتدأة« 
مؤكدا تفاؤله من تطور هذه العاقة بشكل كبير 

خال األشهر القليلة املقبلة.
وذك���ر أن العاق���ة بني الهيرميت���اج ودار 
اآلثار بدأت عام 1990 في لينينغراد »س���انت 
بطرسبيرغ حاليا« حني تبادال اقامة معرضيهما 

للفن االسامي.

وقال ان ذلك احلدث كان واليزال من األحداث 
املهمة حيث كان من أوائل املعارض اخلاصة في 
متحفني للفن االس���امي كما انه املعرض الذي 
اس���تضافه الهيرميتاج وحتول آنذاك الى رمز 
مهم للتضامن الثقافي في ذلك املوقف السياسي 
املعقد حني مت االعتداء على ارض الكويت من 

قبل االحتال العراقي.
وأش���ار بتروفس���كي الى أن التعاون بني 

الكويت والهيرميتاج ميتد الى ابعد من اقامة 
معارض فنية فعلى مدى س���نني عدة كان بني 
روسيا االحتادية والكويت تعاون علمي حيث 
ان اخلبراء والعلماء ال���روس في فن الترميم 
يزورون الكويت بشكل دائم للمشاركة في شتى 
املشاريع التعليمية اخلاصة بالتخزين الدقيق 
واحلفظ بشكل صحيح لكي ال يؤثر التخزين 

اخلاطئ على نقاء وجودة املعروضات.

فيصل القناعي

ميثم األستاد


