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الكويت تستضيف المؤتمر العالمي للتوحد 2014

مثقفون وكّتاب مصريون وعرب يطلقون حملة
إلكترونية لجمع التواقيع للتضامن مع أبوزيد

وتغيير، وملرحلة الش���باب وملا 
لها من تأثير على االسرة وحاجة 
الش���باب لبرامج مفيدة ومثمرة 
لترسم البسمة والثقة واالعتماد 

على النفس لهم.

اطلق مثقفون وكتاب مصريون وعرب حملة 
الكترونية امس )الس����بت( جلمع التوقيعات 
للتضام����ن مع املفكر املص����ري د.نصر حامد 
ابوزيد ردا عل����ى قرار منعه اخيرا من دخول 
الكويت بسبب ان نوابا اسالميني وتيارا شعبيا 

يعتبرونه غير مرغوب فيه هناك.
وذكر بيان حملة التضام����ن ان »املثقفني 
املصريني املوقعني على هذا البيان يستنكرون 
بشدة رضوخ السلطات الكويتية لالسالميني 
مبنع دخول املفكر املصري رغم حصوله على 
تأشيرة دخول وتلقيه دعوة من مركز احلوار 
)تنوير( اللقاء محاضرات عن االصالح الديني 

وغيره من االمور التي تهم املسلمني«.
واضاف البيان، الذي تلقت »د.ب.أ« نسخة 
منه وحمل عنوان »فلنتضامن مع نصر حامد 

ابوزيد«، ان »هذا القرار املتخلف ميثل اهانة 
للعق����ل والعقالنية كما ميث����ل اهانة للثقافة 
واملثقفني واهدارا حلرية الرأي وحرية التعبير«. 
واضاف ان »املوقعني الذين ينتمون الى مختلف 
التيارات الفكرية يطالبون السلطات الكويتية 
بتصحيح هذا اخلطأ الفادح الذي ال ميثل فقط 
عدوانا على شخص د.نصر حامد ابوزيد امنا 
ميثل ايضا عدوانا صارخا على الثقافة والفكر 
واحلريات العامة واخلاصة كما يهيبون بنقابة 
الصحافيني املصريني واحتاد كتاب مصر الى 
ضرورة الرد على هذا القرار الكويتي باستضافة 
د.ابوزيد في اقرب وقت«. وضمت قائمة املوقعني 
على البيان الكتاب عاصم حنفي وسعد هجرس 
وصنع اهلل ابراهيم ومحمد طعيمة وس����حر 
املوجي ووحيد حامد ونبيل زكي والناش����ر 

محمد هاشم واملخرج مجدي احمد علي واساتذة 
اجلامعة حسنني كشك وعاصم الدسوقي ونبيل 
عبدالفتاح والناشط احلقوقي جورج اسحاق. 
كما وقعه رسام الكاريكاتير جورج بهجوري 
والفنان التشكيلي جورج فخري واالعالمي عمرو 
الليثي ومدير حترير صحيفة »االمارات اليوم« 
باسل رفايعة والشاعر واالكادميي الليبي خالد 
املطاوع. وقال بيان مماثل على موقع »احلوار 
املتمدن« وقعه اكثر من 260 مثقفا وكاتبا ان 
هذا االمر يعد مؤشرا النتكاسة شديدة حلقوق 
االنس����ان واملجتمع املدني وملشاريع النهضة 
العربية بشكل عام وللكويت بشكل خاص ويعد 
كذلك ردة حضارية م����ن خالل هيمنة القوى 
الدينية الرجعية على حريات الشعب وفرض 

سطوتها على مراكز الثقافة والفكر والقرار.

حت���ت التأس���يس لتطوير هذه 
اخلدمات وزيادته���ا، وان تكفي 
جلمي���ع املس���تويات واالعمار، 
خاصة في بداية اكتشاف احلالة 
ومل���ا للتدخل املبكر م���ن تأثير 

وصرحت د.السعد بأن اجلهود 
املبذولة من اعضاء رابطة التوحد 
اخلليجية والتي تأسس���ت عام 
الكويت  2002 وانطلق���ت م���ن 
 ANA العربية للتوحد والشبكة 

وافقت منظمة التوحد العاملية 
على عقد مؤمتر التوحد العاملي 
الذي تشرف عليه ويشارك فيه 
مختصون من جميع أنحاء العالم 
في الكويت عام 2014. ومعروف ان 
هذا املؤمتر العاملي يعقد كل اربع 
سنوات في دولة من دول العالم 

التي توافق عليها املنظمة.
وبناء عل���ى دعوة من عضو 
العاملية  ادارة املنظم���ة  مجلس 
الش���رق  WAO وممثل���ة ع���ن 
االوس���ط د.س���ميرة السعد ألن 
يعقد املؤمتر الرابع في الكويت، 
حيث عقد الس���ابق ع���ام 2005 
في جنوب افريقيا )كيب تاون( 
والقادم سيكون في اكتوبر 2010 
في املكسيك ويتم التفاوض منذ 
اآلن على مكان املؤمتر الذي يليه 
في عام 2014 وهو ما تقدمت به 
د.سميرة السعد ليتم االعالن عن 
املوافقة  ذلك في املكس���يك بعد 

النهائية.

د.سميرة السعد خالل مشاركتها في اجتماع منظمة التوحد العاملية


