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 الوردان: هناك سوء توزيع للموظفين
في الحضانة العائلية ونقص في اإلشراف

»اللولو هايبر ماركت« يشارك
في مهرجان »الهند المذهلة« 2010

بشرى شعبان
ناشد أمني السر العام املساعد 
بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
منصور السرهيد رئيس واعضاء 
مجلس االمة ورئي����س واعضاء 
احلكومة ضرورة حضور جلسة 
مجلس االمة املقرر عقدها صباح 
اخلميس املقبل ملناقش����ة واقرار 
قانون املعاقني في مداولته الثانية، 
والذي سيكون مبنزلة هدية قيمة 
يقدمها اعضاء السلطتني ألبنائهم 

من ذوي االعاقة.
وقال في تصريح صحافي ان 
معاقي الكويت انتظروا هذا القانون 
كثيرا وطالت فترات االنتظار، فبعد 
محاولة عرضه ثالث مرات سابقة لم 
يتم بسبب عدم اكتمال النصاب في 
املرة االولى وحل مجلس االمة في 
مرتني سابقتني قبل جلسة املعاقني 

بأسبوع.

السرهيد يطالب 
السلطتين بإقرار
قانون المعاقين

بشرى شعبان
اكد مدير ادارة احلضانة العائلية د.فهد الوردان 
ان الهدف من مش���روع »تواصل« هو االستماع 
لرؤية العاملني ومش���اكلهم واالخ���ذ بآرائهم في 
وضع اخلطط املستقبلية لتطوير العمل وتذليل 
العقبات. وقال في تصريح صحافي على هامش 
احللقة النقاشية األولى في مشروع »تواصل« حتت 
عنوان »الصعوبات البارزة في العمل االجتماعي 
وس���بل تذليلها في رؤية مستقبلية للمؤسسات 
العاملة في مجال مجهولي األبوين« حرصنا في هذه 
احللقة على حضور جميع املشرفني واملختصني 
لالستماع لرؤيتهم ومشاكلهم وتصورهم خلطط 

العمل البديلة.
واش���ار الى ان االدارة تعاني من سوء توزيع 

املوظفني حيث هناك تكدس للموظفني في االعمال املكتبية ونقص 
كبير في املشرفني، وهذا يعود لعدة اسباب اهمها ان الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي تخرج سنويا اآلالف من اخلريجني الذين يعملون 
في االدارات ويبتعدون عن العمل االشرافي وذلك سبب غياب الكادر 

اخلاص للعاملني في دور الرعاية االجتماعية.
وتابع ال���وردان: نهدف من خالل هذه احللقات النقاش���ية الى 
ان نفكر س���ويا مع العاملني حلل املشكلة ونحن شركاء في العمل 
االجتماعي ويجب ان يعاد النظر في توزيع املوظفني على اس���اس 
احلاجة الفعلية للعمل واالختصاص، ونحن ملتزمون برفع مذكرة 

للوزارة حول رؤيتنا للحل.

وبني د.ال���وردان ان االدارة مس���ؤولة عن 10 
مؤسسات اجتماعية ترعى االيتام موزعة حسب 
الفئات العمرية املختلفة، والوزارة اجلهة املسؤولة 
عن رعايتهم ومتابعة اوضاعهم واحلمد هلل الدولة 
لم تقصر في يوم من االيام مع هذه الفئة وتقدم 
لهم كل الدعم واملس���اندة عل���ى مختلف فئاتهم 

العمرية.
واوض���ح ان الش���راكة مع املجتم���ع املدني 
ومؤسسات القطاع اخلاص تقوم على دعم املشاريع 
التنموية لهذه الشريحة االجتماعية وهم اعضاء في 
اللجان املسؤولة عن هذه املشاريع فهناك ممثلون 
للمتبرعني في كل اللجان املعنية بتنفيذ املشاريع 
مثل أبواليتيم واألم البديلة وغيرها من املشاريع 
التطوعية. اكد د.الوردان ان الوزارة تفتح ابواب 
مؤسسات الرعاية االجتماعية امام املتطوعني واملساهمني من اهل 
اخلير في الكويت للمس���اهمة في تطوير خدمات هذه املؤسس���ات 
االجتماعية االنسانية. وامل ان يبصر كادر العاملني في دور الرعاية 
النور قريبا لتشجيع املواطنني على العمل مع هذه الفئات اخلاصة 
وهذا الكادر ليس منحة أو هبة بل هم يستحقون اكثر من ذلك وال 
ميكن ان تقلص اعمالهم. على صعيد آخر استعرض د.الوردان خالل 
احللقة ابرز الصعوبات التي تواجه العمل االجتماعي في مؤسسات 
الرعاية االجتماعية ورد على تساؤالت العاملني. وحتدثت مراقبة 
االدارة منى السالم عن اهمية العمل االجتماعي مع هذه الفئات ودور 

املشرف واملختص في توجيه االبناء وبناء شخصياتهم.

سيشارك »اللولو هايبر ماركت« مبهرجان 
اله����ند املذهلة 2010 ملشاركة اله��ند باحتفاالت 
يومها الوطني، وسيستمر هذا املهرجان ملدة 
ثمانية ايام يتم خاللها عرض املنتجات املتنوعة 
من مختلف انحاء الهند حتت ش���عار »الهند 
املذهلة« والذي س������يتم تدش���ينه من قب���ل 
الس��فير اله��ندي اجاي ملهوترا متام الساعة 

5.30 مساء املوافق 20 يناير اجلاري.
وسيقدم خالل هذه االيام الثمانية رقصات 
تقليدية هندية وحفالت للموسيقى الكالسيكية، 
هذا اضافة الى عرض لألزياء خاص لألطفال 
سيتم خالله عرض الفس���اتني التقليدية من 
الهند كما ستقام مسابقة للرسم يكون موضوع 
اللوح���ات معبرا عن ش���عار املهرجان »الهند 

املذهلة«.
الثقافية اعاله سيكون  بجانب االنش���طة 
هناك عروض خاصة سيتمكن العمالء خاللها 
من تذوق مختلف املنتجات والنكهات الغذائية 

والتي ستغطي جميع انحاء الهند، كما ان قسم 
االغذية الس���اخنة واملخبز سيتحدى حاسة 
التذوق لالستمتاع بالنكهات الهندية املختلفة 
من خالل تقدمي قائمة الطعام الهن��دي املتن��وعة 
والتي س���ترضي كل االذواق، هذا ناهيك عن 
الفواكه واخلضراوات والتي س���يتم عرضها 

لتالئم جو هذا املهرجان اخلاص.
كما سيقدم »اللولو هايبر ماركت« عروضا 
خاص���ة على املالب���س املصنوعة ف���ي الهند 
كالس���واري والقمصان وكذلك سيتم عرض 
العديد من املنتجات واحلرف ال��يدوية الهندية 
وانواع مختلفة من اللوحات التقليدية واخيرا 
وليس آخرا سيشارك في هذا امل��هرجان إدارة 
الس���ياحة الهندية، مكتب دبي والذي سيزود 
العمالء بالكثير م���ن املعلومات واالمور التي 

تساعد على استكشاف الهند.
ال ت���دع الفرصة تفوتكم وكونوا جزءا من 

هذا املهرجان.

أسامة دياب
أكد األمني العام ملظلة العمل الكويتي »معك« 
أنور الرشيد أن التعديالت على قانوني املطبوعات 
والنشر املرئي واملسموع أثارت حراكا إعالميا 
وردود أفعال غاضبة على الساحة الكويتية، 
لكونها عقوبة مغلظة جدا ال تتناسب مع تطور 
احلريات على الس���احتني احمللي���ة والعاملية، 
موضحا ان قضية التعديالت ظهرت على السطح 
بعد التراشق الذي شهدته الفضائيات وردود 
األفعال املتسارعة التي حلقت به، الفتا إلى انه 
سواء اتفقنا أو أختلفنا مع ما طرح في الفضائيات 
إال أن األمور يجب أال تصل لوضع القيود على 

اإلعالم املقروء، املرئي واملسموع.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء 
الن���دوة الت���ي أقامتها مظلة العم���ل الكويتي 
»معك« مساء أمس األول حتت عنوان »قراءة 
في التعديالت على قانوني املطبوعات والنشر 
املسموع واملرئي« مبشاركة رئيس حترير جريدة 
»الرؤية« سعود السبيعي والكاتب الصحافي 
أحمد الدي���ني وبحضور عدد من الناش���طني 

واملهتمني بالشأن العام.
وأعرب الرش���يد عن خش���يته من وجود 
ارتباط بني املبلغ الكبي���ر الذي رصد للخطة 
اخلمس���ية والتعديالت املقترحة على قانوني 
املرئي واملس���موع، مشيرا إلى أنه توقع بداية 
مرحلة تكميم األفواه في مقال كتبه ونشر على 
موقع »اآلن« اإللكتروني قبل 6 أشهر، متمنيا 

أن يكون توقعه غير صحيح.

مزيد من الحريات

وأشار إلى أن التعديالت يجب أن تكون نحو 
مزيد من احلريات والضمانات، مشددا على أن 
القانون احلالي للمطبوعات يحتوي على ما يكفي 
من املواد لتوجيه الس����احة اإلعالمية لوجهتها 

الصحيحة ولتقومي اي اعوجاج بها.
وعرض بعض سلبيات التعديالت اجلديدة 
ومنه����ا العبارات املطاطة وغير احملددة لبعض 
املواد التي قد حتمل تفسيرات تنطبق على أي 
صاحب رأي مخالف مثل املادة التي تنص على 
ضرورة ع����دم ازدراء مجلس الوزراء ومجلس 
األمة فلو قلنا ان مجلس األمة فشل في حتقيق 
األهداف قد يعتبر ذلك ازدراء، باإلضافة إلى تغليظ 
العقوبة لتصل للسجن ملدة عامني باإلضافة إلى 
الغرامات املالية اخليالية التي ستؤدي إلى إفالس 

املؤسسات اإلعالمية.
وم����ن جهته، أك����د رئيس حتري����ر جريدة 

أن الكثي���ر من األنظم���ة القمعية كانت متتلك 
املؤسسات مثل نظام صدام حسني الذي كان لديه 
برملان وانتخابات ولكن النظام الدميوقراطي هو 
النظ���ام الذي يقوم على ضمان مبادئ احلرية 
األساس���ية واملساواة ومن دون هذه املبادئ ال 
ميكن أن تكون هناك دميوقراطية، مشيرا إلى 
أن الدستور ينص على أن القوانني تأتي لتنظيم 
احلريات، معربا عن أسفه أن يقوم قانون بسلب 

احلريات التي كفلها الدستور.
وأوضح الديني أن قانون املطبوعات 2006/3 
يحتوي عل���ى عدد من اإليجابيات منها إطالق 
حرية تأسيس الصحف اجلديدة وإلغاء عقوبة 
التعطيل اإلداري للصح���ف ولكنه في املقابل 
يحتوي على عدد م���ن القيود على احلريات، 
مشيرا إلى أن األمر ذاته ينطبق على القانون 
2007/61 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع الذي 
حقق مكاس���ب منها حرية إنشاء قنوات البث 
التلفزيوني واإلذاعي وأنه���ى مرحلة احتكار 
احلكوم���ة لها إال أنه يتضم���ن ايضا عددا من 
القيود وبالتالي ال ميكن أن نقول ان القانونني 

احلاليني بهما قدر من التساهل.
ولفت إلى أن التعديالت اجلديدة على القانون 
مطاط���ة وميكن أن تأخذ على أكثر من محمل، 
مستنكرا املادة التي تنص على حظر نشر او 
بث ما من شأنه اهانة او حتقير مجلسي االمة 
والوزراء وهي مؤسسات لها سياسات وقرارات 
ومواقف وعرضة لالنتقاد واالعتراض، معربا عن 

خشيته من أن يتحول أي انتقاد إلى ازدراء.
وأشاد مبوقف رؤساء التحرير في لقائهم مع 
وزير اإلعالم دورفضهم هذه التعديالت جملة 
وتفصيال، محملني وزارة اإلعالم مسؤولية ما 
حدث من فتنة مؤخرا، مشيرا للقاء مشترك بني 
رؤساء التحرير وجمعية الصحافيني حول هذا 
األمر، مشددا على ان حرية اإلعالم والصحافة 
والنش���ر والطبع والبث التلفزيوني واإلذاعي 
هي حريات ال تعني العاملني في قطاع اإلعالم 
وحدهم وليس فقط رؤس���اء التحرير ومالك 
الصحف والقنوات والعاملني بها ولكنها قضية 
تعني اجلميع كأفراد ومواطنني من حقهم القراءة 
واملشاهدة والوصول الى املعلومات فإذا فرضت 
هذه القيود فسوف تتقلص حرياتنا كمواطنني، 
مطالبا بان تتحول قضية التعديالت هذه إلى 
قضية رأي عام فهي ليست شأنا إعالميا فقط 
ألنها تتعلق باحلريات، ان قوة الرأي العام إذا 
ما متت تعبئته على نحو صحيح قادرة على 

حتويل األقلية إلى أغلبية.

موضحا أن التجربة الدميوقراطية الكويتية 
س����تنضج بعد هذه التجارب العديدة، متمنيا 
أن يأت����ي اليوم الذي يعتمد فيه املرش����ح على 
برنام����ج انتخابي وطني ويكون معيار الكفاءة 

هو الفيصل للناخبني.
وبني أن هناك بعض الساسة يثيرون بعض 
النعرات الفئوية سواء القبلية أو الطائفية والتي 
يرصدها اإلعالم، مستشهدا مبا أثير حول قضية 
ازدواج اجلنسية والتي كان يجب التعامل معها 
من خالل اإلدارات املختصة بالتقصي عن مزدوجي 
اجلنس����ية بدال من أن تقوم الدنيا في الكويت 
بسبب هذا امللف، مستنكرا أن يعاب على وسائل 
اإلعالم نقلها لألحداث وتكون النتيجة تعديالت 

على قانون املطبوعات.
وش����دد على أن التعديالت اجلديدة تخالف 
االتفاقات واملواثي����ق الدولية واإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان التي وقعت عليها الكويت وخاصة 
امل����ادة 19 في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس����ان 
والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والتي 
تضمنت حرية كل انسان في التعبير عن رأيه 
واعتناقه آلراء خاصة دون مضايقة، مستنكرا 
تغلي����ظ العقوبات املالية الت����ي تصل إلى 200 

ألف دينار.
وناش����د اإلعالميني والنواب أن يقفوا صفا 
واحدا ضد مترير هذا القانون، مطالبا النواب بأن 
يكون لديهم موقف حاسم جتاه تعزيز احلريات، 
مؤكدا أن القانون اجلديد ردة تش����ريعية ووأدا 

للحريات.

الديموقراطية

وبدوره أكد الكاتب الصحافي أحمد الديني أن 
الدميوقراطية ليست مجرد مؤسسات وخصوصا 

»الرؤية« سعود الس����بيعي ان اإلعالميني كان 
لديهم اعتراضات كبيرة على قانون املطبوعات 
احلالي الذي أثبت التطبيق العملي أنه ال يرقى 
ملستوى الطموح إال أنه كان يحمل ميزة هامة جدا 
أال وهي حرية إصدار الصحف، رافضا أن يكون 
إصدار القوانني في الكويت كردة فعل بناء على 
حوادث معينة دون النظر لتبعاتها، خصوصا أن 
قانون املطبوعات احلالي لم يتجاوز عمره العامني، 
مشددا على ضرورة أن يكون تطوير القوانني نحو 
مزيد من احلريات وليس لكبتها فالتشريعات 

يجب أن تواكب تطور املجتمعات.

نصوص القانون

وأوضح السبيعي أن نصوص القانون اجلديد 
فضفاضة تخالف القاعدة القانونية التي تنص 
على أن يكون النص القانوني جامعا مانعا بحيث 
ال تختلف تفسيرات النصوص، القانون ال يحمل 
هذه امليزة ولو أخذنا على س����بيل املثال النص 
الذي يجرم املساس بالوحدة الوطنية جند أنه 
ال يحتوي على تفسير واضح وصريح للفعل 
الذي يقع حتت طائلة القانون ويجرم على اعتبار 
أنه ميس بالوحدة الوطنية، مش����يرا إلى أنه ال 
يرفض عقاب املسيئني بحدود، ألن احلرية التي 
بال حدود قد تتحول إلى فوضى عارمة يستغلها 

بعض ضعاف النفوس لإلساءة للبلد.
وأشار إلى أن اإلعالم بكافة أشكاله وعاء ملجمل 
احلراك السياسي والصحافيني ينقلون اخلبر وال 
يتبنونه، مشددا على ان الرقابة يجب ان تنبع 
أساسا من رموز العمل السياسي في الكويت ألنه 
بالرغم من الدميوقراطية التي ننعم بها إال أنه 
اليزال هناك جهل مبناخ احلريات الذي نعيش 

فيه وهذا ما يثير حالة البلبلة غير املبررة، 

أكد أن الهدف من مشروع »تواصل« االستماع للعاملين لتذليل الصعوبات

)سعود سالم(د.فهد الوردان متحدثا

)كرم دياب(أحمد الديني وأنور الرشيد وسعود السبيعي خالل ندوة »معك«

السبيعي: قانون المطبوعات الجديد ردة تشريعية 
الديين: التعديالت تتعلق بالحريات العامة

خالل ندوة بعنوان »قراءة في التعديالت على قانوني المطبوعات والنشر المرئي والمسموع«
»المقومات«: تعديالت »المرئي والمسموع« تقييد 
للحريات وإرهاب فكري يصادم حريات الدستور

الناشط  اس���تنكر 
رئي���س  احلقوق���ي 
جمعية مقومات حقوق 
االنسان د.عادل الدمخي 
التعديالت احلكومية 
عل���ى قان���ون املرئي 
واملس���موع واصف���ا 
اياها باالرهاب الفكري 
الرأي  ض���د حري���ة 
التي كفلها  والتعبير 
الدستور كونها تؤدي 
الى تقيي���د احلريات 

وتكميم األف���واه، مؤكدا ان احلبس 
ومضاعف���ة الغرامات بهذه الصورة 
يعد لونا من ألوان التعسف الرسمي 
ضد وسائل اإلعالم وحرية التعبير، 
مبينا ان القانون احلالي يحقق سقفا 
مناسبا من احلماية ضد من يسيئون 
استخدام احلرية اذا ما توافرت النية 
الصادقة لتطبيقه وتفعيل مواده ثم 
البحث في مدى احلاجة الدستورية 
إلجراء بعض التعديالت الضرورية 
التي يحتاجها في فترة الحقة وذلك 
عن طريق ورش العمل التي جتمع 
القانونيني واحلقوقيني واإلعالميني، 
موضحا ان استغالل الظروف التي 
متر بها البالد لتمرير القوانني التي 
تقي���د احلريات وتكم���م األفواه عن 
طريق تغليظ العقوبات بهذا الشكل 
املتعسف أمر غير مقبول، فاملشكلة 
ليست قصورا في التشريعات وامنا 
ف���ي تقاعس احلكوم���ة عن تطبيق 
القانون وتفعيله بالشكل املطلوب.

وبني الدمخي ان توس���يع دائرة 
التجرمي لتشمل انتقاد مجلس األمة 
ومجلس الوزراء وهما أصال موضع 
انتقاد للمعنيني مبا فيهم وس���ائل 
اإلعالم يع���د انتهاكا واضحا ملبادئ 
الدميوقراطية والشفافية واحلرية 
التي يكفلها الدستور الكويتي وجميع 
مواثيق حقوق االنسان، الفتا االنتباه 
الكويت بقوانينها االعالمية  الى ان 
احلالية حصلت على املركز االول في 
مجال حرية الصحافة متقدمة بذلك 
على جميع الدول العربية والشرق 
األوسط للعام 2009 وفقا لتصنيف 
منظمة »مراسلون بال حدود« وان اقرار 

هذه التعديالت يعد عودة للوراء.
واشار الى ان الوضع احلالي للدولة 
يحتم على السلطتني معاجلة االمور 

بحكمة حتى ال تتفاقم 
الداخلي���ة  األزم���ات 
وتتحول دميوقراطية 
الكويت املش���هود لها 
الى  اقليمي���ا ودوليا 
االس���تبداد والقم���ع 
حتت اغطية قانونية 
الكوي���ت،  ال تخ���دم 
مطالب���ا بإحال���ة اي 
تعد باستخدام حرية 
التعبي���ر الى القضاء 
الكويتي النزيه بعيدا 
عن القرارات التعسفية والالقانونية. 
وأوضح د.الدمخي ان حرية التعبير 
املسؤولة مكفولة شرعا وقانونا واننا 
مع منح الدستور أعلى سقف ممكن 
للحرية بدال من تقييدها ولكننا في 
الوقت نفس���ه نطالب بتفعيل مواد 
القانون التي حتمي من اساءة البعض 
استخدام هذه املكتسبات بعيدا عن 

تكميم األفواه وتقييد احلريات.
وحث د.الدمخ���ي احلكومة على 
ان تبني مواقفها على مبدأ املبادرة 
وبعد النظر فاملشرع يسن القوانني 
ملصلحة الدولة ال لألهواء الشخصية 
او العواطف، مطالبا بالبعد عن سن 
القوانني كردة فعل للتجاوزات التي 
يق���وم بها البعض، مش���يرا الى ان 
ردود األفعال غير احملس���وبة تزيد 
من حدة ووتيرة األزمات وال تقتلعها 

من جذورها.
وذك���ر بالبند رقم 2 م���ن املادة 
رقم 18 من اع���الن القاهرة حلقوق 
االنسان في االسالم التي تنص على 
ان: لإلنس���ان احلق في االس���تقالل 
بشؤون حياته اخلاصة في مسكنه 
وأسرته وماله واتصاالته، وال يجوز 
التجسس او الرقابة عليه او االساءة 
الى سمعته، وجتب حمايته من كل 
الثانية  تدخل تعسفي وبنود املادة 
والعشرين التي تنص على ان »لكل 
انسان احلق في التعبير بحرية عن 
رأيه بشكل ال يتعارض مع املبادئ 
الشرعية« و»االعالم ضرورة حيوية 
للمجتمع، ويحرم استغالله وسوء 
اس���تعماله والتعرض للمقدس���ات 
وكرامة األنبياء فيه، وممارس���ة كل 
ما من شأنه االخالل بالقيم او اصابة 
املجتمع بالتفكك او االنحالل او الضرر 

او زعزعة االعتقاد«.

د.عادل الدمخي


