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ماضي اخلميس عبدالعزيز البابطني

عبدالعزيز البابطين ضيف الصالون اإلعالمي اليوم

مؤسسة البابطين 
تحيي مهرجان ربيع 

الشعر 22 الجاري

المجني لحل جذري
للمواطنين المتزوجين 

من نساء »بدون«

طالب أمني الس���ر املساعد 
باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني بالهيئة العامة 
للصناعة وليد املجني احلكومة 
بسرعة ايجاد حل قاطع وجذري 
ملش���كلة املواطنني الكويتيني 
املتزوجني من نساء غير محددي 
اجلنسية، االمر الذي ترتب عليه 
العواقب للمواطن  الكثير من 
ومنها حرمان الطفل من جنسية 
األب وحرمان األب من حقوقه 
الدس���تورية، فالدستور كفل 
االسرة الكويتية والتي تعتبر 
أساس املجتمع وحفظ كيانها 
ولم يفرق بينهم بسبب اجلنس 

أو االصل.
وق���ال املجني في تصريح 
صحافي: تهاون احلكومة في 
هذه املسألة اخلطيرة سيسبب 
والدة كارث���ة جديدة من نوع 
خاص يك���ون أح���د اطرافها 
الذي له  الكويت���ي  املواط���ن 
احلق ف���ي مش���اركة اخوانه 
العم���ل، فما  الكويتي���ني في 
يحدث اليوم س���ينمي نقصا 
في قلوب املواطنني املظلومني 
وسيشككون في تدبير حفظ 
الكرام���ة الذي أقس���مت عليه 
احلكومة في صيانة دعامات 

املجتمع.
وأش���ار املجني الى بعض 
املواطن���ني الذين جل���أوا الى 
القضاء وأنصفهم ورد حقوقهم، 
ولكن تقاعست بعض الوزارات 
عن تنفيذ احلكم وماطلت رغم 
ان احلكم صادر من وزارة العدل 
التي لم تطبق احلكم لالعتراف 
باملتزوج���ني من غير محددي 
القيد االمني  اجلنسية بحجة 
لذويها، مشيرا الى ان املتزوج 
هو الرجل املواطن الكويتي ولم 
يحدد القانون أو يذكر الفئة أو 
االصل الذي مينع املواطن من 
الزواج من أي جنسية اخرى، 
مس���تدركا بان بعض وزارات 
الدولة قد قبلت بحكم القضاء 
ومت تنفيذه مم���ا يدعونا الى 

الريبة في االمر.

جائزة  مؤسسة  حتيي 
البابطني  عبدالعزيز سعود 
ومكتبة  الشعري  ل��الب��داع 
للشعر  املركزية  البابطني 
العربي »مهرجان ربيع الشعر 
الثالث« في 22 و23 اجلاري 

على مسرح املكتبة.
وق��ال��ت امل��ؤس��س��ة في 
انها  تصريح صحافي امس 
ستقيم بهذه املناسبة أمسيتني 
شعريتني لشعراء من داخل 
الكويت وخارجها وندوة عن 
شعراء املهجر يعقدها الباحث 

املصري وديع فلسطني.
وأضافت انها ستقيم ايضا 
معرضا عن املطبوعات في 
قطر مبناسبة اختيار الدوحة 
»عاصمة للثقافة العربية لهذا 
العام« ومعرضا عن االصدارات 

اخلاصة بأدب املهجر.
يذكر ان مؤسسة ومكتبة 
عامني  منذ  دأبتا  البابطني 
على احياء »مهرجان ربيع 
الشعر« الذي يحتفي به العالم 
في مارس من كل عام، وقد 
موازن  نشاط  اضافة  متت 
اقامة  للمهرجان يتمثل في 
 معرض للكتاب خاص بعاصمة 
يتم  التي  العربية  الثقافة 
اختيارها من قبل اليونسكو 
في العام نفسه الذي يقام فيه 

املهرجان.

يستضيف الصالون اإلعالمي في بداية انطالق 
موسمه الثالث األديب والشاعر عبدالعزيز البابطني 
وذلك في الثامنة من مس���اء الي���وم باملقر املؤقت 
للصالون في اليرموك ق4 الشارع األول منزل رقم 

36 باجتاه شارع املشاة.
ويعتبر عبدالعزيز البابط���ني واحدا من الذين 
حملوا على عاتقهم توس���يع رقعة الثقافة العربية 
في عاملنا العربي حيث عمل جاهدا على توفير مناخ 

داعم للثقافة وخاصة الشعر من خالل تقدمي احلافز 
املادي واملعنوي للمجيدين واملتميزين من أجل حث 
القرائح واستنفار املواهب الشعرية العربية احلقيقية، 
وهذه العملية تعتبر في حقيقتها عملية بعث للشعر 
العرب���ي من جديد بعدما انفتح العالم العربي على 
ثقافات مختلفة أثرت على الهوية الثقافية العربية 
فأصبحت احلاجة ضرورية وملحة لتغذية املناخ 
العربي باألعمال األدبية اخلالصة التي تعيد املواطن 

العربي الى منابع الثقافة العربية وأهمها الشعر.
وقد صرح األم���ني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس بان مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لها دور حيوي ومهم في مسألة إعادة 
االعتبار ملكانة الش���عر العربي خاصة في مرحلة 
من مراحل املد الثقافي الغربي الذي بدأ يستشري 
ف���ي العالم العربي والذي يحت���اج في الوقت ذاته 
الى مؤسسات قادرة على مواجهة هذا املد الثقافي 

الغربي وإحياء التراث العربي بش���كل يتواءم مع 
متغيرات العصر.

واضاف اخلميس أن هذه الندوة ستناقش األوضاع 
الثقافي���ة في الكويت خاصة وف���ي العالم العربي 
بوجه عام، مشيرا الى ان الوضع الثقافي الداخلي 
يحتاج ال���ى الكثير من التركي���ز والعمل من أجل 
ربط األجيال القادمة مباضيه���م الثقافي وتراثهم 

احلضاري الضخم.

وليد املجني


