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مطالبات نيابية باإلفراج عنه احترامًا لحقوق اإلنسان ورفضًا للتعسف ضد الرأي

اتحاد المدارس الخاصة: ضرورة تمديد عقود المباني الحكومية لمدة 25 عامًا 134 ألف دينار من الديوان األميري لمتفوقي »التربية«

اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2011/2010

استقبال أولياء أمور 22 ألف طالب وطالبة يتم بمواعيد محددة تبلغ إلدارات المدارس المسجلين بها

الجاسم إلى  السجن المركزي .. وعائلته تحّمل وزير الداخلية مسؤولية سالمته

الحمود: بث الدروس التعليمية  على فضائية »إثراء«  األسبوع المقبل مجلس الوزراء اعتمد 221 ألف دينار
 لـ »الملتقى اآلسيوي للشباب«

»أبو أيوب األنصاري« كّرمت الفائزين بمسابقة »االجتماعيات«

العجيل لـ »األنباء«: 9 مدارس تستقبل 
الطلبة بمدينة سعد العبداهلل

 مريم بندق
اعلنت مدير عام منطقة الجهراء باإلنابة لطيفة العجيل ان 9 
مدارس جاهزة الستقبال الطلبة في مدينة سعد العبداهلل اعتبارا 
من بداية العام الدراس���ي 2011/2010 مشيرة الى ان هذه المدارس 

موزعة على مختلف المراحل الدراسية.
وقالت العجيل ل� »األنباء« ان 11 مدرسة اخرى في مدينة جابر 
األحمد سيتم تأجيل افتتاحها بداية العام الدراسي 2011/2010 بسبب 

عدم ايصال التيار الكهربائي والمياه الى تلك المدارس.
مستدركة بأن المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة 
تمكنت من إعداد هذه المدارس وتجهيزها باألثاث والمتطلبات الالزمة 
النتظام العملية التعليمية وفقا الحتياجات الطلبة الستقبالهم 
بداية العام الدراسي 2012/2011 او اعتبارا من بداية الفصل الدراسي 

الثاني من العام الدراسي الجديد 2011/2010.

بحضور مدير املدرسة سامي 
اخلرافي واملدير املساعد سليمان 
السهلي ورئيس القسم عبداملطلب 
الطبطبائي قامت مدرسة ابوايوب 
االنصاري املتوسطة للبنني بتقدمي 
اجلوائ����ز للط����الب الفائزين في 
املسابقة التي اقامها التوجيه الفني 
لالجتماعيات في منطقة العاصمة 
التعليمية للعام الدراسي 2009-

2010 حتت اسم »الوسائل التعليمية 
املبتكرة« وقد ش����كر املدير سامي 
الفائزين  اخلرافي جميع الطالب 
وق����دم لهم الهدايا تش����جيعا لهم 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح، كما 
شكر اخلرافي رئيس الفريق الطالب 
خالد جمال العبداجلليل على جهوده 
وزمالئه الطالب في الفوز باملسابقة 
املدرسة خير متثيل كما  ومتثيل 

شكر قس����م االجتماعيات.وكانت 
أس����ماء الطلبة الفائزين الذين مت 
تكرميهم كالتالي: خالد العبداجلليل، 

عبداهلل املضيان، فهد القشعان، علي 
الهويدي، فهد احلميدي، ومساعد 

التميمي.

 مريم بندق
أبلغ وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صب���اح األحمد وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود باعتماد صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد مكرمة مالية بلغت 
134 ألف دينار لتوزيعها عل���ى الطلبة املتفوقني 
في الثانوية العامة خلريجي الصف الثاني عشر 
والصفني التاسع واخلامس وكذلك الطلبة احلاصلون 
على جوائز عاملية وإقليمية والطالب املقرئ عثمان 

جاسم الفهد.
ه���ذا وعلمت »األنباء« ان���ه مت تخصيص 500 

دينار لكل طالب من املتفوقني بالصف الثاني عشر 
و400 دينار للمتفوقني بالصف التاسع و300 للصف 
اخلامس الى جانب 400 دينار للحاصلني على جوائز 

عاملية واقليمية و500 دينار للطالب املقرئ.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص 
ميزانية 221 الف دينار لتغطية تكاليف استضافة 
امللتقى العلمي اآلسيوي األول للشباب والذي متت 
اقامت���ه خالل الفترة من 2 � 2010/4/8 على ان يتم 
اعتماد املبلغ املقدر والصرف على التكاليف اخلاصة 
بامللتق���ى من ميزاني���ة وزارة التربية وفق الباب 

اخلامس بند املؤمترات احمللية.

الداحس لـ »األنباء«: إجراءات جديدة لقبول
 وإعادة تسجيل الطلبة على نفقة الصندوق الخيري

 مريم بندق
اعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن بدء بث الدروس التعليمية على 
قناة »اثراء« الفضائية اعتبارا من 

االسبوع املقبل.
وقالت الوزي����رة احلمود، في 
تصريحات للصحافيني على هامش 
الثقافي االول  امللتق����ى  افتتاحها 
ملجلس مراقب����ي رياض االطفال 
حتت ش����عار »قمة االس����تثمار 
التربوي.. ان����ت قلبي« بعد ظهر 
امس، ان جلانا متخصصة شاركت 
في اجناز هذا العمل الكبير الذي 
يق����دم خدمة تعليمي����ة حقيقية 
للطلبة من قطاع املناهج والبحوث 
التربوية والتعليم العام واالنشطة 
الطالبية، ويعتبر خطوة اساسية 
من اخلطوات التي تعتزم الوزارة 
الدروس  اتخاذها للقض����اء على 

اخلصوصية.
الى ذلك، ترأست وكيلة وزارة 
التربية ورئيسة اللجنة املنبثقة عن 
اللجنة العليا للتحضير لالحتفال 
بالذكرى ال� 50 الستقالل الكويت 
وال����� 20 لعي����د التحرير متاضر 
السديراوي اجتماع جلنة البرامج 
واالنشطة بحضور رئيسة مركز 
العمل التطوعي الش����يخة امثال 

 مريم بندق
أعلن مدير عام االدارة العامة 
للتعلي����م اخل����اص والرئيس 
التنفي����ذي للصندوق اخليري 
لدعم التعلي����م محمد الداحس 
عن اجراءات ونظم وترتيبات 
جديدة فيما يتعلق بقبول الطلبة 
الطلبة  اجلدد وإعادة تسجيل 
املنتظمني اآلن في املدارس على 
نفقة الصندوق اخليري لدعم 

التعليم.
وقال الداحس في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«: بالنس����بة 
للطلبة من ابناء املقيمني بصورة 
غير قانونية )البدون( فهناك 
قضيتان أساس����يتان، األولى: 
بالنسبة للطلبة املسجلني اآلن 
فاملطلوب م����ن اولياء امورهم 
التي س����بق  البيانات  حتديث 
وقدموها إلدارة الصندوق والتي 

االحمد.
وناقش املجتمعون االنشطة 
التي  والبرامج واالس���تعدادات 
ستنظمها »التربية« والتي تعيد 
اجواء االحتفال بهاتني املناسبتني 
الغاليتني وتعود بالذاكرة الى االيام 
االولى الستقالل الكويت وجهود 
قياداتها وابنائها املخلصني الذين 

كافحوا من اجل نيل االس���تقالل 
وتطلعوا الى بناء وطن يقوم على 
دولة املؤسسات ويسعى خلير 
املواطنني ورفعة شأنهم واقامة 
حياة دميوقراطية تعلي من شأن 
الفرد وحتقيق الرفاهية البنائه.

واش���ادت الش���يخة امثال 
التربية  ب���دور وزارة  االحمد 

والعاملني فيها.
هذا وعلمت »األنباء« ان رئيس 
االحتاد الكويتي الصحاب املدارس 
الغري����ر طلب من  اخلاصة عمر 
وزي����رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض����ي احلمود متديد 
املباني احلكومية املؤجرة  عقود 
لبعض اصحاب املدارس اخلاصة 

ملدة 25 عاما.
وقالت مصادر تربوية مسؤولة 
ل����� »األنب����اء« ان الغرير يرى ان 
حتقيق هذا املطلب يحقق االستقرار 
للطلبة واولياء االمور والهيئات 
التدريس����ية واالدارية فضال عن 
استقرار العملية التعليمية التي 

يقوم بها القطاع اخلاص.

البطاقة األمنية  أهمها حتديث 
األم����ر ولزوجته ايضا،  لولي 
مشيرا الى ان هذا الشرط مهم 
جدا، مضيفا ان استدعاء أولياء 
األمور سيتم من خالل برنامج 
زمني محدد س����يبلغ إلدارات 
املدارس من إدارة الصندوق على 
ان تتولى ه����ذه االدارات ابالغ 
بالتاريخ احملدد  اولياء األمور 
لهم ملراجع����ة ادارة الصندوق 
لتسلم ملف خاص توضع فيه 

األوراق املطلوبة.
الثانية بالنس����بة  القضية 
للطلب����ة اجل����دد الراغبني في 
التعليم عل����ى نفقة الصندوق 
فسيتم اس����تقبال معامالتهم 
نهاية اغس����طس باملستندات 

ذاتها احملدثة.
وم����ن دون حد اقصى لعدد 
االوالد، حيث نصت التعليمات 

اجلديدة على قبول جميع ابناء 
املقيمني بصورة غير قانونية في 
حال تقدمي االوراق واملستندات 

املطلوبة.
وتطرق الداحس الى الطلبة 
من ابن����اء الوافدين العرب من 

مختلف اجلنسيات والذين يصل 
عدد املسجلني اآلن منهم نحو 
11 الف طالب وطالبة، موضحا 
بالنسبة للطلبة املسجلني اآلن 
فاملطلوب م����ن اولياء امورهم 
حتديث بيان����ات عقد االيجار 
وتقدمي كتاب من جهة العمل يفيد 
باستمرارهم في العمل، وشهادة 
الراتب الذي يتم حتويله على 
البنك وآخر شهادتني دراسيتني 
البنائهم املسجلني، كاشفا عن 
ان التعليمات تتضمن تسجيل 
اثنني فق����ط من ابناء الوافدين 
الذين س����يتقدمون للصندوق 
اما املس����جلون اآلن فسيتكفل 
الصندوق بدفع نفقات تعليمهم 

بصرف النظر عن العدد.
واضاف انه س����يتم االعالن 
عن مواعيد استقبال اولياء امور 
الطلبة العرب بعد االنتهاء من 

اس����تقبال اولياء امور 11 الف 
طالب وطالبة من ابناء املقيمني 

بصورة غير قانونية.
وحول املواعيد التي حددتها 
االدارة الستقبال الطلبة اجلدد 
الراغبني في التس����جيل للعام 
ق����ال   ،2011  � الدراس����ي 2010 
الداح����س: س����يتم فت����ح باب 
التس����جيل بعد نهاية رمضان 
ابناء املقيمني  للجميع س����واء 
بصورة غير قانونية او الطلبة 

العرب.
واختتم الداحس تصريحاته 
اولياء االمور  مبناشدة جميع 
ع����دم مراجعة ادارة الصندوق 
اآلن حيث س����يتم ابالغهم من 
قبل ادارات املدارس املسجل بها 
اوالدهم مبواعيد املراجعة حيث 
تعمم نشرة صباح اليوم على 

املدارس بهذا املعنى.

أصدرت أسرة الكاتب واحملامي 
محمد عبدالقادر اجلاس����م بيانا 
صحافيا امس بينت فيه انه مت 
نقله من املستش����فى العسكري 
الى السجن املركزي تنفيذا لقرار 
النيابة العامة بحبسه 21 يوما، 
وجاء ف����ي البي����ان: بلغنا قبل 
قليل ان والدنا محمد عبدالقادر 
اجلاسم قد مت نقله من املستشفى 
الى السجن املركزي  العسكري 
العامة  النياب����ة  ق����رار  لتنفيذ 
بحبسه احتياطيا ملدة 21 يوما، 
وقد حاولنا زيارت����ه امس في 
املستشفى العسكري لالطمئنان 
على صحت����ه خصوصا بعدما 
التحقيق  أثناء  تدهورت حالته 
أكثر من مرة، ولكننا لم نتمكن 
من ذلك، حي����ث ابلغنا احلرس 
ان الزيارة ممنوعة، وانه سيتم 
تسليم الوالد الى وزارة الداخلية.
واآلن وقد جرى نقل والدنا الى 
السجن املركزي، فإننا نعّبر عن 
قلقنا الشديد ازاء حالته الصحية 
أوال، وقلقن����ا جتاه ما ميكن ان 
يتعرض له داخل السجن املركزي 
ثانيا، وخش����يتنا على سالمته 
الشخصية، ومن هنا فإننا نحّمل 
وزير الداخلية املسؤولية الكاملة 
عن سالمة والدنا وعدم تعرضه 
الى اي ايذاء او محاولة اعتداء او 
استفزاز من اي طرف كان، كما 
نطالب بتمكيننا في أسرع وقت 
ممكن من زيارة والدنا واالطمئنان 

على وضعه.

تطور مستمر

وتعليقا على تداعيات القضية، 
أكد النائب مسلم البراك ان قضية 
اجلاسم في تطور مستمر، الفتا 
الى نقله من املستشفى العسكري 
الى السجن املركزي والزال يعاني 

ظروفا صحية سيئة.
وطالب البراك جميع القوى 

احلي����ة باتخاذ موقف ودور في 
ه����ذه القضية، الفتا الى ان يوم 
غد الثالثاء سيشهد جتمعا للقوى 
الطالبية والسياسية في ساحة 

االرادة.
وأهاب البراك مبحبي وعشاق 
احلرية ومحبي الوطن وأعضاء 
مجلس األمة واملجتمع املدني أن 
يكون لهم دور وتواجد وصوت 
املمارس����ات  عال برف����ض تلك 
الكاتب محم����د عبدالقادر  ضد 
اجلاس����م الذي لم يستخدم اال 

قلمه وفكره.
وأكد ان القلم والفكر قد سببا 
لهم ازعاجا وكش����فا كثيرا من 

التجاوزات والقضايا السيئة.

رفض التعسف

أما د.أسيل العوضي فدعت 
الى االفراج عن اجلاسم انتصارا 
حلقوق االنس����ان ورفضا منها 
العتق����ال أصح����اب ال����رأي في 
السجون بدال من ان يأخذ القضاء 
الطبيع����ي وذلك بغض  مجراه 
النظر عن موقف اي ش����خص 
من اآلراء الت����ي يبينها الكاتب، 
مشددة على انها تنطلق من موقف 
مبدئي يرفض التعسف ضد الرأي 
واستخدام السجن لعقاب الناس 

على آرائهم.
وقالت انها تتابع القضية منذ 
اليوم األول العتقاله في سجون 
أمن الدولة وأبدت قلقها بش����أن 
صحة اجلاسم وصحة االجراءات 
التي تتخذ جتاهه كصاحب رأي 
السيما انه لم يسمح له برؤية 
محاميه لعدة أيام مما يش����كل 
اعتداء على حق اجلاسم في الدفاع 
عن نفسه، وتساءلت العوضي: 
ما اخلطر املباشر الذي ميكن ان 
يش����كله الكاتب اجلاسم او اي 
صاحب رأي آخر ان مت التحقيق 
معه بالطرق البسيطة دون حبسه 
في السجن؟ مبدية تخوفها من 
ان يكون وراء اعتقال اجلاس����م 
امر اكب����ر من مجرد حتقيق في 
شكوى مقدمة ضده، وأضافت: 
مع امياننا بحق كل من يرى في 
رأي اجلاسم ما يستحق احملاسبة 
القانونية لكننا نرفض متاما ان 
يتم ذلك عبر حجزه بهذه الطريقة 
مما يعتبر خرقا ملبادئ حقوق 

االنسان.
وأكدت العوضي على ضرورة 
التعامل مع قضايا الرأي العام 
مبسؤولية اكبر السيما ان العالم 
املتقدم اآلن ال مكان لسجناء الرأي 
في����ه حتى ال تتح����ول عبارات 

مثل »الكويت دولة املؤسسات 
واحلريات والقانون« الى مجرد 
شعارات نتغنى بها وال ننتهجها 
وأضافت: ال نريد في الكويت ان 
نرى سجني رأي واحدا وليأخذ 
كل ذي حق حق����ه عبر القضاء 
الكويت����ي، معربة عن أس����فها 
مل����ا يحصل ومضيف����ة بالقول: 
مخطئ من يعتق����د انه بحبس 
كل صاحب رأي سيقضي على 
آرائه ومعتقداته، فاآلراء ال تتقيد 
بالسجن وال يجوز التعامل معها 

بهذا الشكل.

هيئة الدفاع عن الجاسم

م����ن جهته، طالب الناش����ط 
اإلسالمي، احملامي مبارك املطوع 
بسرعة اإلفراج عن اجلاسم مراعاة 
لظروفه الصحي����ة املتدهورة، 
الدف����اع عنه من  ومتكني هيئة 
حضور التحقيقات التي جترى 
معه لالطالع على أوراق االتهام، 
معتبرا ان ذلك من أبسط قواعد 
احملاكم����ات العادلة، واملتعارف 
عليها في الدستور الكويتي وفي 

دول العالم املتحضرة.
وق����ال املطوع ف����ي تصريح 
صحافي: إنه ال يجوز بأي حال 
للنياب����ة أن تتخط����ى األفعال 

الصادرة من أي ش����خص أو أن 
جت����رم أفعاال س����ابقة انقضت 
بحكم الزمن ولم حترك الدعوى 
اجلزائي����ة بناء عليها، الفتا الى 
ان هذا املبدأ ينطبق على حالة 
اجلاسم الذي يتم التحقيق معه 
على خلفية مق����االت صحافية 

كتبها منذ فترة طويلة جدا.
وأضاف أنه يجب متكني هيئة 
الدفاع عن اجلاسم من حضور 
الت����ي جترى معه،  التحقيقات 
مش����يرا الى ان ما استقر عليه 
العمل ف����ي حتقيق����ات النيابة 
العامة وام����ن الدولة الكويتية 
هو عالنية وشفافية التحقيق، 
ومتكني محامي املتهم اي متهم 
حتى في قضايا العنف واالرهاب 
من حضور التحقيق معه طبقا 
ملواد قانون االجراءات اجلزائية 
التي تبيح وجتيز حضور هيئة 

الدفاع عن املتهم.
وطلب املطوع االفراج الفوري 
عن اجلاسم لظروفه الصحية، 
الفتا ال����ى ان العبرة بالقضية، 
ويج����ب ان تأخ����ذ مجراها في 
اله����دف ليس  التحقي����ق، وان 
إيذاء اجلاسم بعينه، موضحا ان 
اجلاسم شخصية عامة وال يخشى 

عدم حضوره التحقيقات.

محمد عبدالقادر اجلاسم
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»الصحافيين«: نرفض حبس
 أي صحافي على ذمة قضايا الرأي

»حقوق اإلنسان«: القضية مسألة رأي
 وال تستدعي التعامل األمني

أصدرت جمعية الصحافيني بيانا بشأن إجراءات 
التحقيق مع الكاتب محمد اجلاس��م جاء فيه: تابع 
مجلس ادارة جمعية الصحافيني الكويتية باهتمام 
بالغ تفاصيل تطورات إجراءات التحقيق مع الزميل 
الكاتب الصحافي واحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
في القضي��ة املنظورة أمام النياب��ة العامة والتي 
تس��تند الى مقاالت صحافية قام بنشرها مؤخرا 

في موقعه اإللكتروني.
وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس إدارة اجلمعية 
عن تقديره واحترامه لدور النيابة العامة باعتبارها 
جزءا أصيال من السلطة القضائية، يؤكد املجلس 
موقفه الثابت برفض حبس واحتجاز أي صحافي 
على ذمة قضايا الرأي وبالتالي فإن مجلس إدارة 
اجلمعية يرى ان استمرار احتجاز الزميل اجلاسم 

على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول.

لذلك يتمنى مجلس إدارة اجلمعية ان يتم إطالق 
سراح الزميل اجلاسم بأسرع وقت ممكن بضمان 
شخصه أو أي ضمان تراه النيابة مناسبا ومراعاة 

ظروفه الصحية.
وترى اجلمعية في ه��ذا املقام أهمية التذكير 
مبوقفها الثابت بضرورة االلتزام باحلرية املسؤولة 
التي ته��دف الى النقد البناء بعي��دا عن التجريح 
واملس��اس باآلخرين وعدم جت��اوز القانون بأي 

شكل من األشكال.
مع الدعوة لعدم التشدد في التعامل مع قضايا 
الرأي التي يوكل لقضائنا العادل مهمة حتديد القول 
الفصل فيها سواء باإلدانة أو البراءة وعدم اللجوء 
إلجراءات حجز احلرية واالكتفاء بالضمان الشخصي 
من أجل أن حتافظ الكويت على سجلها املشرف أمام 

العالم أجمع في مجال احترام حرية الرأي.

كما اصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان 
بيانا في الشأن نفسه، وجاء فيه: تابعت اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنس��ان بقلق بالغ ما جرى من 
اعتقال الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
وحتويل��ه الى امن الدولة ثم حجزه في الس��جن 
املركزي، وترى اجلمعي��ة ان القضية ال تعدو ان 
تكون مسألة رأي قد نختلف معه او نتفق لكنه يظل 
ضمن االطر واالسس الدستورية وال يستحق ان 
يتم التعامل مع االمر مبوجب اجراءات امن الدولة، 
وقد تطورت االمور بشكل دراماتيكي حيث اضرب 
محمد عبدالقادر اجلاس��م عن الطعام وهو يعاني 
من مشكالت صحية خطرة مما يستدعي معاجلة 
قضيت��ه بحكمة بالغة دون التع��دي على حقوقه 

القانونية والدستورية دون انتهاك ملعايير حقوق 
االنسان، خاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي، 
ومهم��ا يكن من امر فإن االجراءات القانونية كان 
م��ن املمكن اجنازها دون توقيف او اعتقال حيث 
ان احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم يعي املتطلبات 
القانوني��ة وهو لن يغادر البالد وس��يظل ملتزما 
بواجباته جتاه العدالة.وتناش��د اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنس��ان النائب العام االفراج عن محمد 
عبدالقادر اجلاس��م مبا يعزز احلريات ويؤكد ان 
الكويت بلد تكرس حقوق التعبير وحتترم الرأي 
الذي كفله الدس��تور كحق لكل املواطنني، وان اي 
حساب على اآلراء يجري مبوجب القوانني املدنية 

دون امتهان لالفراد ومصادرة حرياتهم.

لطيفة العجيل
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