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عبدالقادر النجارشباك صيد تالفة

)محمد ماهر( املشاركون في ندوة »عودة نادي االستقالل« د.فاطمة العبدلي ود.فوزي اخلواري وناصر الشليمي واحمد العبيد وفايز النشوان

»البحري« يقيم سباقًا بحريًا لقوارب النزهة 27 الجاري
وجهت اللجنة البحرية في النادي البحري الرياضي 
الدعوة ألصحاب قوارب النزهة من املواطنني واملقيمني 
لالشتراك في سباق اجلولة األولى لقوارب النزهة والذي 
سيقام 27 اجلاري حتت رعاية »أمريكانا«، وفي إطار 
احتفاالت النادي بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير. 
وصرح رئيس اللجنة البحرية عبدالقادر النجار بأن 
السباق يعتبر األول من نوعه على مستوى السباقات 
البحرية في النادي وهو مخصص للقارب »الطراد« 
أحادي الب����دن الذي ال يقل طوله عن 21 قدما ومزود 
مبح����رك واحد فقط ال تزيد قوت����ه عن 250 حصانا 
ويكون مخصصا للنزهة فقط وليس للصيد على أال 

يقل عمر أي متسابق عن 18 عاما.
وذكر النجار ان خط السباق سيكون في املنطقة 

البحرية املقابلة ملطعم فرايدايز وكنتاكي في الواجهة 
البحري����ة وان موعد جتمع الق����وارب للفحص يوم 
السباق س����يكون من الساعة 9 حتى 11 صباحا فيما 
س����تقام التجارب احلرة على خط سير السباق من 
الس����اعة 12 حتى 12.30 على ان يبدأ جتمع القوارب 
عند نقطة البداية الس����اعة 2.30 ظهرا فيما ستكون 
الساعة 3 عصرا موعدا لبدء السباق. وذكر النجار ان 
باب التسجيل لالشتراك في السابق سيبدأ اعتبارا من 
اليوم وحتى 21 اجلاري وان على الراغبني باملشاركة 
أو التعرف على اللوائح الكاملة للسباق واملواصفات 
الفنية للقارب مراجعة مقر النادي الكائن في الساملية 
مبنطقة الرأس )خلف التل الس����ياحي( أو من خالل 

االتصال بهاتف النادي 25710131.

فريق الغوص يرفع 3 قطع بحرية وشباكاً تالفة في الفحيحيل
رفع فريق الغوص في اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 3 قطع 
بحرية غارقة وش���باك صيد تالفة يبلغ وزنها 5 أطنان من الساحل 

اجلنوبي ملجمع )الكوت( مبنطقة الفحيحيل.
وقال مس���ؤول العمليات البحرية بالفريق وليد الشطي أمس ان 
القطع التي رفعت كانت تشكل خطورة على البيئة الساحلية نظرا 
الى حتركها مع األمواج الس���احلية واقترابها الى املنشآت النفطية 

واملمرات املالحية.
واضاف الش���طي ان الفريق استخدم جرارا كبيرا لسحب القطع 
خالل حالة اجلزر مشيرا الى ان الفريق يسعى من خالل هذه املشاريع 
البيئية التطوعية الى تأمني السواحل واجلزر الكويتية ورفع األضرار 

عنها لتبقى بيئة بحرية نظيفة وجميلة.
يذكر ان الفريق رفع وعوم قاربا بطول 25 قدما وبوزن 3 أطنان على 

الساحل احملاذي للشعاب املرجانية جلزيرة كبر الشهر املاضي.

قوى 11/11 تطالب بعودة نادي االستقالل وإشهار جمعيات نفع عام جديدة
حمد العنزي

اكد االمني العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي ان عودة نادي االستقالل 
املنحل تعتبر من املطالب الرئيس���ية التي تنادي بها قوى 11/11 قائال 
ان نادي االس���تقالل هو امتداد للنادي الثقافي القومي والذي أسسته 
مجموعة كبيرة من رجاالت الكويت، حيث ان دور النادي الرئيس���ي 
هو اجلانب الثقاف���ي واالجتماعي الذي يعتبر اقوى من النش���اطات 
السياس���ية للنادي، حيث ان للنادي مس���اهمات كبيرة س���واء داخل 

الكويت أو خارجه.
ج���اء ذلك خالل الن���دوة التي نظمها ق���وى 11/11 اول من امس في 
ديوان د.فوزي اخلواري حتت عنوان »عودة نادي االستقالل« والتي 
شارك فيها الى جانب الشليمي كل من رئيس املكتب الثقافي د.فوزي 
اخلواري ورئيس املكتب السياس���ي مطلق العبيسان ورئيس املكتب 
االعالمي في القوى فواز النش���وان ورئيس جمعية حماية املال العام 
احمد العبيد والناشطة السياسية د.فاطمة العبدلي وعدد من االعالميني 
من داخل الكويت وخارجها. واستعرض الشليمي املراحل التاريخية 
لنشأة نادي االستقالل الذي أنشئ مع اعالن الدستور الكويتي، حيث 
تغير مس���ماه من النادي الثقافي القومي الى نادي االستقالل وخضع 
عندها الى قوانني اشهار االندية ويعتبر دور النادي أعمق في احلياة 
االجتماعية والسياسية في الكويت، مضيفا ان االشكالية التي مر بها 
الن���ادي حدثت في العام 1976 عند حل مجلس االمة، حيث قام النادي 
باتخاذ مواقف ضد هذا احلل، مم���ا ادى الى اغالقه من احلكومة التي 
حاولت وقتها ان جتد شخصا واحدا من عدد االعضاء البالغ 500 شخص 
ان يقبل برئاسة النادي ولكن موقف اجلميع كان واحدا وضد تعليق 
الدستور وتعطيل احلياة البرملانية. واضاف الشليمي ان هناك بعض 
القوى السياسية تزيد استجواب رئيس احلكومة على بعض القضايا 
الرياضية، قائال انه من االجدر بهم ان يضعوا ضمن أولوياتهم عند اي 
استجواب اغالق نادي االستقالل واملطالبة بإعادة فتحه، مطالبا جميع 
القوى السياس���ية بدعم اعادة فتح النادي ملا له من أهمية في احلياة 
االجتماعية والسياس���ية في الكويت، متمنيا من احلكومة واملجلس 
التعاون وحل هذه القضية وان يتم رفع احلظر عن نادي االس���تقالل 

وطني���ة وبرامج اصالحية ولزاما عليها ان تقوم بطرحها للس���لطات 
التي نطالب من خاللها هي ومؤسسات املجتمع املدني بان يعود نادي 

االستقالل الى الوجود.
من ناحيته، قال رئيس املكتب االعالمي في قوى 11/11 فايز النشوان 
ان تاريخ نادي االس���تقالل املش���رف يتضح ف���ي معارضة احلل غير 
الدستوري ملجلس عام 76 والذي اخذ على عاتقه حشد الرأي العام ضد 
هذا القرار ووقوفه معارضا للس���لطة مع بعض جمعيات النفع العام، 
حيث كانوا ابطاال صدعوا باحلق ورفضوا هذا احلل غير الدس���توري 
وه���ذا يدل على ان املجاميع التي كونها النادي هي مجاميع تنويرية، 
مبين���ا اننا في قوى 11/11 نطالب اجلميع وخاصة اعضاء مجلس االمة 
بوضع تش���ريع يلزم احلكومة باعادة فتح النادي وليس الكالم فقط 
خارج قب���ة البرملان ونطالب احلكومة ايضا بان تلغي قرارها بإغالق 
الن���ادي وتعيد ممتلكاته ومقرة القدمي. من جهته، قال رئيس جمعية 
حماية املال العام احمد العبيد ان اشكالية نادي االستقالل هي الصراع 
بني احلرية والسلطة، وجرمية النادي التي اقترفها انه قال رأيا معارضا 
يخالف نصوص الدستور، وهذا الرأي قمع وقبول باحلجر واحلجز، 
مضيفا ان نادي االستقالل والذي أنشئ تيمنا باستقالل الكويت ال يجب 
حجزه أو اغالقه، حيث ان للنادي اجنازات كثيرة ومن اهمها موضوع 
املشاركة النفطية، وان يعود ريع النفط على الكويتيني وهو الشريان 

االساسي للبلد وهذا املوقف هو اجناز يحسب للنادي.

استثمار المواطنة

بدورها، قالت الناش���طة السياسية د.فاطمة العبدلي ان التحركات 
احلالية املطالبة بإعادة فتح نادي االستقالل هي استثمار في املواطنة 
والوحدة الوطنية من اجل حماية الدميوقراطية والدستور وان املطالبة 
بإع���ادة فتح النادي يعطينا كذلك احلق في املطالبة بفتح املجال امام 
انشاء جمعيات نفع عام جديدة مازالت تنتظر الدور في االشهار، قائلة 
انه يجب ان يشارك اجلميع في احلكم الرشيد، وان نتمسك بالشرعية 
والتي هي جزء منها مش���اركة املجتمع املدن���ي وعودة الدميوقراطية 

احلقيقية في الكويت.

وان يعاود نشاطاته من جديد.

مواد الدستور

من جانبه، قال رئيس املكتب الثقافي واالجتماعي د.فوزي اخلواري 
ان تأسيس نادي االس���تقالل جاء بناء على مواد الدستور التي تكفل 
انشاء النوادي والتجمعات السلمية، وان اغالق نادي االستقالل يعتبر 
تعطيال لبعض مواد الدستور والتي يجب أن حتترم، آمال ان يصحح 
اخلطأ وان يعود النادي الى نشاطاته بقرارات حكومية تعيد للدستور 

هيبته. وبدوره، قال رئيس املكتب السياسي للقوى مطلق العبيسان 
ان من يعتقد ان نادي االس���تقالل قد مات فهو مخطئ فالنادي يعيش 
بضمائرنا وضمائر القوى الوطنية، قائال ان هناك بعض القوى كانت 
تطال���ب بعودة الن���ادي قد انحرفت عن مس���ارها توجهت لقضايا ال 
تسمن وال تغني من جوع، مضيفا ان نادي االستقالل هو صرح وطني 
ونبض للش���عب قد غيب لثالثة عقود وفي املقابل نرى هناك العديد 
من جمعيات النف���ع العام التي تصرف له���ا ميزانيات ومواقع وهي 
موجودة، ولكن أشبه ب��»املوميائيات«، مبينا ان لدى قوى 11/11 رؤى 

خالل ندوة في ديوان رئيس المكتب الثقافي فوزي الخواري


