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البابطين: صدور العدد الجديد من مجلة »المكتبة« 

غالف املجلة )أسامة البطراوي(د.محمد املقاطع ود.محمد الفيلي ود.غامن النجار واحمد الديني خالل اللقاء

هدى املهتدي الريس خالل احملاضرة

صدر العدد الثالث من مجل����ة »المكتبة« عن 
مكتبة البابطين المركزية للش����عر العربي التي 

تعنى بالشؤون األدبية والمكتبية.
وأفردت المجلة مساحة لموضوع تحدث عن 
»بصمات سمو األمير الثقافية«، حيث نوهت بدور 
سموه في دعم ومؤازرة الحركة الثقافية في الكويت 
من خالل االفتتاحية الت����ي كتبها رئيس مجلس 
إدارة المكتبة الشاعر عبدالعزيز البابطين بعنوان 

»الحلم بعد ثالث سنوات على تجسيده«.
وعرضت المجلة مجموعة قيمة من الكتب التي 
تقتنيها المكتبة الى جان����ب نوادر المخطوطات 
والمطبوع����ات، حي����ث قدمت ش����رحا وافيا عن 
محتوياته����ا ومنها »تائية اب����ن الفارض الكبرى 
وشروحها في العربية« و»مجالس األدب في قصور 

الخلفاء العباسيين«.
كما عرض����ت للنوادر في المكتبة ومنها كتاب 
»نزهة المش����تاق في اخت����راق اآلفاق« وتحدثت 
المجلة عن مخطوط »كتاب الفصيح شرح مقدمة 

ابن باشاد«.
وتضمن العدد لقاء مع الشاعر يعقوب السبيعي 
الذي عاد الى بداياته في الشعر وليستعرض وجهات 
نظره في كثير من القضايا الشعرية المطروحة.

وأفردت الم��جلة اي��ضا مساحة لرس��الة ثقافية 
أرسلها االمي��ر الح��سن بن طالل الى رئيس مجلس 
ادارة المكتب����ة ركز خاللها عل������ى أهم�ية تعزيز 

القنوات الثقافية بين العامة والمثقفين.
وخص��صت المج�لة ص��فحات توثي�ق��ية ايضا 

لالنشطة التي ق��امت بها المكت��ب�ة أو باالش��ت�راك 
مع جهات ديب�لوماسية وثق����افية والزيارات التي 

قام بها طلبة من مختلف مدارس الكويت.

وصحافة حرة، ال أستطيع ان ألقي 
اللوم على الصحف وعلى املجالت، 
ولكن نضع اللوم على الفرد، في 
كل املجاالت أضع اللوم على الفرد 
ألنه البد ان يصرخ بأعلى صوته 
بهذا األسلوب يستطيع املنتقد وراء 
الكرس����ي ان يعلم ان هناك عينا 
وقلما يراقبانه كلنا إعالميون، وكل 
في مجال عمله. متسائلة الرشيد: 
ه����ل ممكن تقييد اإلع����الم املرئي 
واملسموع؟ مؤكدة على ذلك املهتدي 
ضم����ن لوائح وقوان����ن ووجود 

الضمير الذي يحاسب الفرد.
وقالت املهتدي ان حالة تردي 
الكفاءات  اإلعالم س����ببها هروب 
فاإلنس����ان املبدع والطموح عليه 
واجبات وأعب����اء كثيرة وعديدة، 
عندما تقدم املكافأة املبالغ بها ألي 

الرش����يد قال����ت املهت����دي: هناك 
الكثي����رات مازلن ناش����طات في 
املجال اإلعالمي »اذا خليت خربت« 
واحلرب مستمرة بن اإلعالمين 
الغيرة،  املبدع بس����بب  وتالحق 
فاإلنسان الناجح يحاول ان يضع 

بصمة في مكان عمله.
مضيفة: املبدع في أوطانه يكرم 
بعد مماته وهذه سلبية من سلبيات 

اإلعالم ولكن العطاء ال ينسى.
وفي ردها على تعليق عائشة 
الرش����يد عن: كيف يعمل اإلعالم 
للمجتم����ع وليس ض����ده؟ قالت 
املهت����دي: في لبن����ان هناك إعالم 
وصحاف����ة حقيقي����ة وتتابعون 
الصراعات التي حتدث بن التيارات 
ومع ذلك توج����د صحافة وأقالم 
حرة تنتقد، كذلك في الكويت إعالم 

لميس بالل
أقامت رئيسة مركز أداء برملاني 
متميز )منار( اإلعالمية عائش����ة 
الرشيد ندوة بعنوان »دور اإلعالم 
في اس����تقرار املجتمع« حاضرت 
بها اإلعالمية القديرة هدى املهتدي 
الريس، تخللت احملاضرة ذكريات 
وأحاديث حافلة مبشاعر وحنن 
أعاد احلضور للماضي وباألخص 
لبدايات العمل اإلعالمي الذي وصف 
املهتدي  الذهبي. واكدت  بالعصر 
ان اإلعالم حضارة، كيف نستطيع 
ان نوجه جيال وان نبنيهم ليبنوا 
البرامج  أوطانهم عبر مش����اهدة 
الهزيلة او اإلعالنات التي تسوق 

املرأة جسدا ال روحا وعطاء؟!
وأضافت: »في اإلعالم احلكومي 
والتجاري يقع اللوم على املوجه 
واملس����ؤولية االجتماعي����ة على 
الناشطن والناشطات في احلقل 
االجتماعي، مؤكدة ان على الصحافة 
واجبا كبيرا ان تنتقد هذه السلبيات 
باجل����رأة الالزمة. وفي ردها على 
س����ؤال لإلعالمية حصة املال: هل 
اإلعالم اليوم يعكس حالة املجتمع 
او العكس؟ قالت املهتدي ان اإلعالم 
اإلعالني الذي يأتينا من اخلارج هو 
الظاهرة السلبية، فمن املمكن ان 
يكون مجموعة من النساء والرجال 
ال يلتزمون باإلعالم احلكومي هنا 
ال يقع اللوم على اإلعالم امنا على 
س����لبيات اإلعالم اخلارجي ودور 

الصحافة هنا بالنقد.
وتعقيبا على مداخلة عائشة 

قالت مديرة مش����روع »من كس����ب يدي« 
فايزة الفيلكاوي ان املش����روع اكسب النساء 
اللواتي يتقاضن مساعدات من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل مهارات مختلفة تعينهن 
على س����د حاجاتهن وتعلمهن االعتماد على 

النفس.
واضافت الفيلكاوي ل� »كونا« ان املشروع 
سيقيم معرضا االثنن املقبل هو الثالث حتت 
عن����وان »ابعدت فاجن����زت« لعرض منتجات 
املنتفعات من املساعدة االجتماعية من الوزارة 

والالتي مت تدريبهن في االشهر السابقة.
واوضحت ان املشروع يرعى 1890 منتفعة 
من الدورات التدريبي����ة التي تقدمها الوزارة 

بالتعاون مع االمانة العامة لالوقاف وهي دورات 
متنوعة يصل عددها ال����ى 18 دورة تدريبية 
متنوع����ة من دورات طهي وخياطة وخش����ب 
وعطور ورسم على الزجاج وغيرها ناهيك عن 

الدورات التثقيفية واالجتماعية والنفسية.
وافادت بان املعرض سيحتوي هذا العام 
على ثمانية ورش حية »لن يكون معرض من 
كسب يدي لهذا العام معرضا عاديا بل سيحتوي 
على هذه الورش احلية ليرى الناس كيف يتم 

انتاج عملهم بشكل حي«.
واشارت الى وجود ركن تراثي اضافة لالركان 
االخرى ومتت مشاركة 50 اسرة في هذا املعرض 

وسيعود ريعه لهم.

وقالت انه مت االتفاق مع جمعية مش����رف 
التعاونية ان يصبح للمنتفعات ركنا على مدار 
العام في اجلمعية لبيع منتجاتهن وسيتم في 
كل ش����هر تغير املنتفعة حتى تتم االستفادة 
باكبر عدد ممكن من املنتفعات على امل ان حتذو 
اجلمعيات حذو جمعية مشرف في مساندتها 

لهذه الفئة.
واضافت الفيلكاوي ان املش����روع سيقيم 
دورات تدريبية في محافظة اجلهراء بالتعاون 
مع احد املعاهد هناك لبعد املنطقة عن مراكز 
التدريب لذا »حرصنا على توفير مركز تدريب 
في منطقتهم ليخدم أكبر فئة ممكنه من النساء 

هناك«.

إنسان سيجري وراءها.
وبالنسبة لتلفزيون الكويت 
هناك الكثير من الكفاءات ذهبت 
لطري����ق آخر بس����بب املكافآت 
وللقنوات التي تدفع أكثر، وهذه 
نقطة مهمة على تلفزيون الكويت 
ان يلتفت إليها ويعطي الكفاءات 

حقها من االهتمام واملكافأة.
املهت����دي في  واس����تطردت 
حديثه����ا: »لقد عش����ت عصرا 
مستنيرا مذكرة بلقائها مع يوسف 
الس����باعي حيث قرأت كل كتبه 
واقتطعت من وقت بيتي ألجل 
املقابلة والتي كانت قيمة مبعنى 
الكلمة حيث شكرني السباعي 
أمام احمد السقاف وهذا من األمور 
التي تبق����ى بذاكرتي وأضافت: 
الكفاءات  وجودي هنا لتوجيه 
الشابة للعمل والطريق الصحيح 
وال����ذي يثبت وجود عائش����ة 

الرشيد في طريق اإلعالم.
وقالت: »لم أنقطع عن االعالم، 
لقد أصدرت العديد من الدواوين 
والكتب، كما أستعد إلصدار كتاب 
جديد بعنوان »شاشة ووجوه« 
يؤرخ لإلعالم الكويتي ومسيرتي 
اإلعالمية خ����الل 30 عاما. كما 
شكرت اإلعالمية عائشة الرشيد 
املهتدي على تواجدها وقالت عنها 
»هي أستاذتي التي تعلمت منها 
اإلعالم احلقيقي والتي ميزتني 
إعالميا، فهي م����ن جيل الرواد 
األوائل والذين يعتبرون رمزا 

من رموز اإلعالم الكويتي«.

الدولة ونقلت الفكرة من حقل 
التجربة إل����ى التطبيق العملي 
الدولة،  أوما يس����مى مبخاض 
موضحا أن����ه لكي تقبل الدولة 
على املستوى الدولي كان البد من 
أن يتوافق دستورها مع املعايير 
واملتطلبات الدولية املعتمدة وان 
يتالءم هذا الدستور مع القواعد 
الفنية لصناعة الدساتير والتي 
ابس����طها االلتزام بحقوق  من 

اإلنسان.
وم����ن جهت����ه أك����د الكاتب 
الصحاف����ي أحم����د الدي����ن أن 
الدستور صدر ليبقى، ليفعل، 
يطبق ويطور ألنه ليس أيقونة 
أو حتفة نحتفظ بها، موضحا 
أنه بالرغم من افتخاره واعتزازه 
بدس����تور 1962 واملكاسب التي 
حققها للشعب واألسرة احلاكمة 

إال أنه دستور احلد األدنى.

أسامة دياب
أكد أس����تاذ العلوم السياسية 
بجامعة الكويت د.غامن النجار أن 
اجتاه عدد من املجموعات إلحياء 
ذكرى ميالد الدستور في 11 نوفمبر 
يعكس حالة من اخلوف املبرر من 
احتماالت االنقضاض على الدستور 
ف����ي ظل حال����ة التوت����ر الراهنة 
للقبول بحالة الترهل في املمارسة 
السياسية، مستغربا تصرف وزارة 
اإلعالم مبصادرتها للملصقات التي 
أعدتها عدة جتمعات احتفاء بيوم 

الدستور. 
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثناء الندوة التي نظمتها دار 
معرفي مساء أمس األول حتت عنوان 
»الدستور صدر ليبقى« مبناسبة 
الذكرى ال� 47 مليالد الدستور في 
11 نوفمب����ر 1962 وبحضور عدد 
من الناشطن واحملللن واملهتمن 

بالشأن العام.
من جانبه أكد اخلبير الدستوري 
وأس����تاذ القانون الع����ام بجامعة 
الكويت د. محمد املقاطع أن احلديث 
عن الدستور هو عالمة فارقة في 
تاريخ أي دولة ألنه يعتبر مبثابة 
شهادة ميالد لها في إطار شرعي، 
مشددا على ضرورة تناول الدستور 
في سياقه التاريخي وبالتالي فان 
عمر الدس����تور الكويتي 88 عاما 
وترجع جذوره لعام 1921، موضحا 
أن الكويت مرت ب� 6 دساتير في 

تاريخها.
أما اخلبير الدستوري د.محمد 
الفيلي فأكد أن موقع الدستور بن 
اخلصوصية والقانون املقارن هي 
السمة التي تستحق أن تكون محل 
وقفة في هذه املناس����بة، مشيرا 
إلى أن التراكم الطبيعي للخبرات 
والتجارب نتج عنه تراكم الوثائق 
الدستورية مثل وثيقة 1921 التي 
نظمت أس����لوب احلكم، موضحا 
أن املجتم����ع بع����د أن كان عبارة 
البدو تعيش  عن مجموعة م����ن 
في الصح����راء بعيدا عن عواصم 
احلض����ارة احلديث����ة حتدث عن 
االنتخاب كوسيلة ملمارسة احلكم 
عن طريق مجلس يساعد احلاكم 

اختيار مجلس منتخب ميارس دور 
التشريعية والتنفيذية  السلطة 
والقضائية وهو النهج املطبق حاليا 

في إدارة ش����ؤون الب����الد وعليه 
أتت وثيق����ة 1938 كرد فعل لعدم 
االلتزام بدستور 1921 ونصت على 

في سويسرا.
وأش����ار الفيل����ي إل����ى أن كل 
التشريعات السابقة رسمت مالمح 

المقاطع: الدستور عالمة فارقة في تاريخ أي دولة
خالل ندوة بعنوان »الدستور صدر ليبقى« بدار معرفي

الفيلي: التشريعات السابقة رسمت مالمح الدولة ونقلت الفكرة إلى التطبيق العملي

»الخريجين«: نحّذر من محاوالت العبث بالدستور
أصدرت جمعية اخلريجني بيانا في ذكرى 
الدس��تور جاء فيه: متر علينا ذكرى إقرار 
دستورنا في 11 نوفمبر 1962 ونحن في أمس 
احلاجة الى احترام هذا الدستور وتطبيقه 
والتمسك به، فقد مرت عقود من عمر بالدنا 
وش��عبنا ونحن نتصارع ليس من خالل 
الدس��تور وآلياته وضوابطه بل نتصارع 
على الدس��تور وبقائه وتطبيقه وانقسمنا 
الى فريقني أحدهم��ا يرى فيه بداية لدولة 
دميوقراطية حديثة تتطلع الى املس��تقبل 
والفريق اآلخر يرى فيه خطأ تاريخيا يجب 

التخلص منه والعودة الى املاضي.
وبس��بب هذا الصراع املستمر تعرض 
الدستور ألش��كال متعددة من االنتهاكات 
املباش��رة وغير املباشرة، فبعد عامني من 
اقراره استخدمت األكثرية النيابية لتمرير 
قوانني مخالف��ة لصريح نصوصه ما دفع 
ثمانية نواب الى االس��تقالة في ديس��مبر 

1965، ثم زورت االنتخابات عام 1967 لضمان 
أغلبية مطلقة، وحل بعد ذلك مجلس األمة 
ومجال��س ادارات أغلبي��ة جمعيات النفع 
العام، ع��ام 1976 وملدة أربع س��نوات، مت 
خاللها تشكيل جلنة ل� »تنقيح« الدستور ثم 
ُعبث في الدوائر االنتخابية لضمان أغلبية 
تقر نسف الدستور وحتويل مجلس األمة 
الى جس��م هالمي ال قيمة رقابية له. اال ان 
الضغط الش��عبي من خالل جمعيات النفع 
العام والصحاف��ة والدواوين دفع األغلبية 
النيابية الى رفض مقترح احلكومة بتعديل 
الدستور عام 1982، بعدها مت االنقالب مرة 
أخرى على الدس��تور عام 1986 مع فرض 
رقابة مسبقة على الصحافة وحتولت الكويت 
الى دولة أمنية خالل فترة ما عرف بدواوين 

االثنني.
ولم يكتف الطرف الراغب في التخلص 
من الدس��تور بكل ذلك بل ذهب الى انشاء 

ما س��مي باملجلس الوطني كبديل ملجلس 
األمة ُفّصلت مهام��ه متاما مبا يحقق حالة 
اإلجهاز احلقيقي على الدستور واملسيرة 
الدميوقراطية ويعيدنا الى مربع ما قبل 11 

نوفمبر 1962.
اال ان املدافعني عن الدستور والدميوقراطية 
استثمروا فرصة مؤمتر جدة الذي عقد في 
13 أكتوبر 1990 للتأكيد على ضرورة عودة 
الكويت احملررة الى حضن دستورها كما جاء 

في الكلمات الرسمية الثالث للمؤمتر.
لذا فنحن في جمعية اخلريجني نحذر من 
استمرار محاوالت العبث بالدستور حتت أي 
مبرر وحجة، فقد أثبت هذا الدس��تور مرة 
بعد أخرى أهميته الستقرار البالد ونظام 
حكمها، فلواله ال يعلم إال اهلل سبحانه وتعالى 
ما كان سيحدث للكويت عندما احتلها جيش 
صدام أو عندما دخلت البالد في أزمة احلكم 

بعد وفاة األمير الراحل.

المهتدي: هروب الكفاءات أهم أسباب تردي »اإلعالم«

 الفيلكاوي: مشروع »من كسب يدي«
أكسب النساء العديد من المهارات المفيدة

خالل ندوة »دور اإلعالم في استقرار المجتمع« في مركز »منار«

أكد أن الحملة ستساعد 200 أسرة من أسر  السجناء

مندني: إطالق حملة »فرحة األضحى« لتحرير 
100 سجين ورفع الضبط عن 50 امرأة

فاطمة السعيد
أعل���ن رئيس مجل���س ادارة جمعية التكافل 
االجتماعي لرعاية الس���جناء مساعد مندني ان 
جمعية التكافل س���تطلق حملة فرحة االضحى 
والمناس���بات الوطنية يوم الخامس عشر من 
نوفمب���ر الجاري حتى مطلع م���ارس من العام 

المقبل.
وقال مندني خالل مؤتمر صحافي عقده مساء 
اول من امس ان الجمعية وضعت اربعة اهداف 
لهذه الحملة اولها العمل على اطالق 100 سجين 
وسجينة من بين الموقوفين في قضايا مالية، 
باالضافة الى رفع الضبط واالحضار عن 50 امرأة 
ومساعدة 200 اسرة من اسر السجناء والحاالت 

االنسانية لكبار السن والمرضى.
واضاف ان هذه الفرحة تعد الثامنة في تاريخ 
الجمعية التي اشهرت لحل القضايا المالية للسجناء 

والسجينات بمرسوم من مجلس الوزراء وقرار 
من وزير الشؤون االجتماعية والعمل في العاشر 

من شهر سبتمبر من عام 2005.
وبين ان الجمعية قامت بصرف مليونين و679 
الف دينار على الحاالت المستفيدة خالل السنوات 
الماضي���ة بواقع مليون و921 الف دينار إلطالق 
سراح 2881 سجينا من الجنسين و292 الف دينار 
لمساعدة 977 اسرة من ذوي السجناء و465 الف 

دينار لمساعدة 1335 حالة انسانية.
وق���ال ان الجمعية حرصت على التفاعل مع 
المناسبات التي يعيشها افراد المجتمع مما جعلها 
تقدم المساعدة لمائة وأربع وتسعين اسرة سجين 
ورف���ع الضبط واالحضار ع���ن 205 حاالت من 
النس���اء ومساعدة 185 رجال موقوفا خالل شهر 
رمضان الماضي، االمر الذي يكشف عمل الجمعية 

وتواصلها مع الشرائح المستهدفة.


