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د.جمعان احلربش متحدثا في اللقاء

د.خالد املذكور وحمود الرومي وأحمد القطان في مقدمة احلضور

أقيمت للتضامن مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم 

ندوة»11/11«: رفض كامل لتقييد الحريات والعودة عن دولة المؤسسات
حمد العنزي

طالب املش���اركون في ندوة 
»رسائل الى اجلاسم« التي نظمتها 
قوى 11/11 باطالق سراح الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم وانهاء ما 
ميارس ضده من حبس تعسفي 

اليليق بسمعة الكويت عامليا.
كما أكد املشاركون استمرارهم 
في الدفاع عن اجلاسم معتبرين ما 
يحدث تقييدا للحريات وانتكاسة 
في مفاهيم القيم االساسية لبناء 

دولة املؤسسات.
أك���د د.وليد  البداي���ة  ف���ي 
الطبطبائي ضرورة اطالق سراح 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم 
وانهاء احلبس التعس���في الذي 
ميارس عليه دون أي مس���وغ 
قانوني يجيز ذلك الس���يما ان 
كل ما قام به اجلاسم ال يتعدى 
سوى النقد الهادف البناء الداعي 

الى منع الفساد.
واضاف الطبطبائي في الندوة 
التي نظمتها قوى 11/11 بعنوان 
رسائل إلى اجلاسم ان القضية 
تعدت االطار احمللي واصبحت 
قضية دولية تطرقت اليها وزارة 
اخلارجية االميركية والعديد من 

املنظمات الدولية باالضافة إلى 
تفاعل ع���دد من جمعيات النفع 
العام معها وجلنة حقوق االنسان 
الت���ي قامت بتنظيم  البرملانية 
زيارة خاصة الى اجلاس���م في 
الس���جن، مطالبا بضرورة عدم 
استمرار حبسه واالفراج الفوري 
عنه وانهاء هذه القضية التي ال 
تليق بسمعة الكويت التي متيزت 
دائما بأنها من الدول القليلة التي 

ليس لديها سجناء رأي.
واب���دى الطبطبائي تخوفه 
من أن يكون اعتقال اجلاس���م 
بداية للوص���ول الى غيره من 
كتاب ومفكرين واصحاب رأي 
ال تتوافق افكارهم وآراؤهم مع 
ما تريده احلكومة، معلنا عن 
توجه مجل���س االمة الى اعداد 
قوانني خاص���ة تقنن صالحية 
بع���ض اجلهات فيم���ا يتعلق 
بقدرة تلك اجلهات على حجز 

أي شخص احتياطيا.
من جهته استغرب النائب علي 
الدقباسي الطلبات الكثيرة لرفع 
احلصانة عن النواب اثناء وجود 
اي قضية ضد اي نائب، مؤكدا 
عدم رفضه ملثل هذه االجراءات اذا 

بالقانون نفسه.
واعتبر ما يحدث للجاس���م 
تقييدا للحريات وانتكاس���ة في 
مفاهيم القيم االساس���ية لبناء 
دولة املؤسسات وتراجعا كبيرا 
في هذا اجلانب يشكل خطورة 
كبيرة على الدولة ويساهم في 

استباحتها.
الى ع���دم قانونية  واش���ار 
استمرار حجز اجلاسم والتعامل 
معه وفق االجراءات واملمارسات 
غير املقبولة التي مورست عليه 
الس���يما انه سجني رأي كان من 
املفترض ان يتعامل معه على وفق 
قانون الصحافة ال وفق قضايا 

امن الدولة.
من جانبه شدد رئيس املكتب 
السياسي للحركة السلفية فهيد 
الهيلم على ضرورة اال ينظر إلى 
قضية محمد عبدالقادر اجلاسم 
على أنها قضية عابرة او حدث 
فريد يحدث ألول مرة دون استذكار 
العديد من االحداث املشابهة التي 
مرت بها الدولة كمحاولة اغتيال 
د.عب���داهلل النيب���اري وقضية 
النائب السابق احمد الشريعان 
وع���دد آخر من النواب الذين مت 

سجنهم، معتبرا ما يحدث للجاسم 
استمرارا لسلسلة من املمارسات 

التي تقوم بها السلطة.
ولفت الى ان هناك من يضيق 
ذرعا من استخدام النواب لالدوات 
والقنوات الدستورية االمر الذي 
دفعهم الى توجيه رسالة للجميع 
بأن الطريقة التي مت التعامل  بها 
مع اجلاسم ستكون مصير كل من 
يحاول احلديث عن السلطة او 
اغضابها، مؤكدا استمرار احلركة 
السلفية في الدفاع عن اجلاسم 
وان اختلف���ت معه في كثير من 
القضية  القضايا واالفكار كون 
تتعلق باحلري���ات العامة التي 

كفلها واقرها الدستور.
اما املتحدث الرس���مي باسم 
حزب االمة محمد اخلنني فأكد ان 
احلكومة عاجزة عن حتمل االعباء 
املنوط���ة بها والقي���ام باالدوار 
املوكلة اليها األمر الذي ادى الى 
الكثير من االعتصامات  خروج 
العديد من  واالضرابات ح���ول 
القضايا املختلفة التي فش���لت 
احلكومة في ايج���اد اي حلول 
لها كقضاي���ا البيئة والقروض 

والبدون وغيرها.

كانت تتم في اطار قانوني سليم 
من دون اي اهداف اخرى.

وقال ان حتقيق االمن والسالم 
في الدولة لن يكون اال من خالل 
اعطاء احلرية للجميع في ابداء 
ارائهم والتعبير عن افكارهم، الفتا 
الى ان دفاعه عن احلريات يأتي 

من منطلق احلرص على الدولة 
وضمان حتقيق االمن والسالم 

للجميع في ظل الدستور.
بدوره اعتبر النائب السابق 
عبداهلل النيباري ان عقد الندوات 
واالجتماعات هو تعبير واضح 
وصريح عن رفض الشعب جميع 

التي تتعارض مع  املمارس���ات 
حرية الرأي والتعبير التي كفلها 
الدس���تور، مؤكدا ان الدفاع عن 
اجلاسم يحمل مضامني ابعد من 
التعاطف مع شخص اراد ان يعبر 

عن رأيه بصورة قانونية.
وقال النيباري ان الدفاع عن 

اجلاس���م ميثل دفاع���ا عن حق 
من حقوق اإلنس���ان في الدولة 
ابداء الرأي وفقا  يتعلق بحرية 
للدس���تور والقانون، مؤكدا ان 
اجلميع ال يرفض او يس���تنكر 
تطبيق القانون امنا يرفض جتاوز 
البعض احلدود والقيود املرتبطة 

د.موضي احلمود مترئسة االجتماع

ناقش أنشطة المعهد واعتمد حسابه الختامي

مجلس أمناء »األبحاث«: دعم خطط تطوير المعهد 
ودوره في برنامج إعادة تأهيل البيئة

دارين العلي
ترأست وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضياحلمود  التعليم 
أمن���اء معهد  اجتماع���ا ملجلس 
الكويت لألبحاث العلمية ملناقشة 
أنش���طة املعهد فيضوءالتقرير 
السنويوالتيش���ملت قطاع���ات: 
النفط واملي���اه والبيئة والطاقة 
والبناء والتشييد والنظم املتقدمة 
الغذائية والبيولوجية  واملوارد 
واالقتصاد، حيث تبني أن الباحثني 
فياملعهد عملوا في121مش���روعا 
بحثيا، منها96مشروعا تعاقديا 
لصالح اجلهات املستفيدة وبنسبة 
إلى79%وهينس���بة جيدة  تصل 
تعكس ثقة اجلهات املس���تفيدة 
فيإمكانات املعهد وقدراته، وتبني 
من التقرير أن باحثي املعهد متكنوا 
من االنتهاء من63مشروعا بحثيا 
وتق���دمي تقاريرها النهائية، كان 
منها48مشروعا بحثيا تعاقديا، 
العم���ل  الباحث���ون  ويواص���ل 

في58مشروعا بحثيا.
واس���تعرض مجلس األمناء 
املشاريع املنتهية واجلاريتنفيذها 
فيإط���ار برامج املعه���د البحثية 
التيتش���مل مج���االت: البترول، 
واملي���اه، والبيئ���ة والتنمي���ة 
احلضرية، وموارد الغذاء والعلوم 

البحرية، واالقتصاد التقني.
كما تضمن التقرير املعروض 

الكويتيبشكل عام.
أمن���اء  يذك���ر أن مجل���س 
املعهديضم باإلضافة إلى رئيسته 
د.موضياحلم���ود كال من: مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد، 
مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.عليالشمالن، وكيل وزارة 
الكهرباء واملاء املساعد للتخطيط 
والتدريب د.مشعان العتيبي،رئيس 
مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي 
عبداحملسن احلنيف،وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي، األمني 
العام للمجلس األعلى للتخطيط 
د.عادل الوقيان، الوكيل املساعد 
لشؤون امليزانية العامة بوزارة 
املالية عبدالوهاب املزيني، مدير 
العام���ة للصناعة  الهيئ���ة  عام 
الوكيل املس���اعد  د.علياملضف، 
القانونية في وزارة  للش���ؤون 
الصحة عبدالكرمي جعفر، الوكيل 
املساعد للش���ؤون االقتصادية 
بوزارة النفط نوال الفزيع، ومدير 

عام املعهد د.ناجياملطيري.
هذا وقد ش���ارك فياالجتماع 
الع���ام للمعلومات  املدير  نائب 
د.نادر العوض���ي، ونائب املدير 
العام لش���ؤون األبحاث د.محمد 
س���لمان، ونائ���ب املدي���ر العام 
لإلدارة واملالية ساهرة الدوسري، 
باإلضافة إلى ممثلني عن اإلدارة 

املالية باملعهد.

عل���ى مجلس األمن���اء إجنازات 
املعه���د فيمجال االستش���ارات 
الفني���ة فيمجاالت  واخلدم���ات 
تنموية مناظ���رة ملجاالت املعهد 
إل���ى  البحثي���ة، والتييقدمه���ا 
الهيئات واملؤسسات فيالقطاعني 
احلكوميواخلاص، والتيتس���هم 
فيتقدم ه���ذه املجاالت واالرتقاء 

مبستوى خدماتها.
وبعد أن ناقش املجلس هذه 
املشاريع، وأبدى بعض التوجيهات 
بش���أنها، انتقل إلىاس���تعراض 
تقري���ر مراقب احلس���ابات عن 
تدقيق حس���ابات املعهد للسنة 
املالي���ة املنتهية ف���ي2010/3/31، 
الس���ياق ناقش مجلس  وفيهذا 

التغيرات األساسية عما  األمناء 
جاء فيتقرير مراقب احلسابات 
املنتهية  املالي���ة  الس���نة  ع���ن 
في2009/3/31، ومن ثم مت اعتماد 
التقرير. كما بحث مجلس أمناء 
العلمية  الكويت لألبحاث  معهد 
دور املعهد فيبرنامج إعادة تأهيل 
البيئة، والتعاون مع املؤسسات 
الوطني���ة، كما جرت مناقش���ة 
الهيكالجلدي���د للمعهد واخلطط 

املستقبلية.
وفينهاي���ة االجتم���اع أكدت 
د.موضياحلمود على اهتمام مجلس 
األمناء ودعم���ه خلطط تطوير 
املعهد واجناز مش���روع التحول 
االستراتيجيالذييتضمن الهيكلية 

اجلديدة لتحقيق أقصىاستفادة 
من نتائج أعماله فيمايخص جميع 

القطاعات الوطنية.
م���ن جهت���ه عبر مدي���ر عام 
العلمية  الكويت لألبحاث  معهد 
د.ناجياملطيري عن تقديره الكبير 
جلهود مجلس األمناء التيتساند 
املعه���د اجلديدة،  وتدعم خطط 
وتفهمه���م العمي���ق ملتطلب���ات 
التطوير، وأكد أن توجهات املعهد 
اجلديدة فيمايخص تطوير األداء 
وتبنيمج���االت بحثي���ة جديدة 
الوطنية،  التنمية  تلبيحاج���ات 
سيكون لها األثر البالغفيالنهوض 
بعم���ل املعه���د بش���كل خاص 
الوطنية واملجتمع  وبالقطاعات 

»اإلصالح« أبّنت عادل القصار: تبنى قضايا 
وطنه ونذر قلمه لنصرة اإلسالم

أسامة أبوالسعود
نظمت جمعية االصالح االجتماعي لقاء تأبني 
للكاتب الصحافي عادل القصار بحضور رئيس 
مجل���س إدارة جمعية االص���الح ووزير العدل 
ووزير األوقاف الس���ابق احمد باقر وعدد كبير 

من الشخصيات الدينية.
واستهل لقاء التأبني رئيس مجلس إدارة جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي بقوله ان الفقيد 
تبن ى قضايا امته ووطنه فكان مثاال للوفاء للدين 

راجيا املثوبة من اهلل عز وجل.
واضاف ان الطريق كان امام فقيدنا ألنه كان 
فارسا بحق وصادقا مع نفسه وربه وهنا ال يسعني 
إال ان اس���أل اهلل ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع 

رحمته.
ومن جانبه، رئيس اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على اس���تكمال تطبيق احكام الش���ريعة 
االسالمية د.خالد املذكور قال ان بداية اعالن انشاء 
اللجنة في عام 1992 كانت بحاجة ماسة ملن يدافع 
بقلمه عن هذا العمل الذي كان مستفردا في الساحة 
اإلعالمية ولهذا قمن���ا بجمع كتاب هذه الصحف 
للدفاع عن العمل على اس���تكمال تطبيق احكام 
الشريعة االس���المية فكان بحق الصوت العالي 

املنادي بالدعوة الى االسالم.
واضاف ان هناك من كان ينادي من العلمانيني 
والليبرالي���ني بعدم احلاجة له���ذه اللجنة اال ان 
عادل القصار رحمه اهلل كان يدافع ويكافح ضد 

هؤالء الكتاب.
من جانبه، قال رئيس حترير جريدة »القبس« 
وليد النصف ان لي جتربة مع الفقيد كانت االولى 
في مرضه وما تلمس���ته من قوة وصبر في حني 
كانت الثانية خالل جتربت���ي معه والتي امتدت 
الى عشر سنوات خاصة انني كنت اختلف معه 
في الفكر السياس���ي ال الديني، فهو صاحب فكر 
أحترمه وأقدره الن���ه كان ميثل توازنا مهما في 

اجلريدة.
وتابع ان جريدة »القبس« مفتوحة لهذا الفكر 
ونرحب بكل م���ن يريد االنضم���ام لها ملواصلة 

الدرب.

من جهة أخرى قال وزير االوقاف والش���ؤون 
االسالمية السابق احمد باقر ان الفقيد الراحل، كان 
مجاهدا في احلق مدافعا عن االس���الم في معركة 

يهاجم فيها هذا الدين من كل حدب وصوب.
واضاف: كن���ت احاول جمع جمي���ع الكتاب 
االس���الميني وغيرهم للدفاع عن الدين خاصة ان 
الكثير من االحكام االس���المية التي باتت تهاَجم 

كما هو حال حقوق املرأة.
وتابع: ان القصار كان يقول ان هناك موجة عداء 
اعتلت اميركا بعد احداث 11 سبتمبر وقام بتقدمي 
فكرة رائدة انتهت بتشكيل وفد كويتي زار اميركا 
لبحث هذه االسباب وتقدمي دراسة مستفيضة بعد 
عودة هذا الوفد، ولهذا علينا التقارب والتعاون 
ملواجهة هذه الهجمة الشرسة التي باتت تستهدف 

االسالم واملسلمني.
من جانبه، قال النائب الس���ابق عبداحملسن 
جمال ان احلديث عن الفقيد الذي رغم غيابه عنا 
فإنه معنا في ذكرياته ومبادئه التي التزال قائمة 

ان شاء اهلل.
واض���اف ان هذا االجتماع يجب ان نس���تفيد 
منه نح���ن االحياء فعلينا ان نخرج بعبر وعظة 
متكننا من االميان الكامل بضرورة مواصلة الدرب، 
فهو صاح���ب قلم حمل املس���ؤولية ودافع عنها 
خاص���ة انه كان من بني الذين هوجموا كثيرا في 
الصحافة اال ان���ه كان صاحب قلم نذره لنصرة 

االسالم والكويت واهلها.
من جهته قال النائ���ب د.جمعان احلربش ان 
القصار كان ثابتا على موقفه طوال حياته وحتى 
مماته بالرغم من ان هناك الكثير من الذين اقتاتوا 
عل���ى اقالمهم خاصة ان هناك الكثير من االقنعة 

التي سقطت عن اصحابها مع تغير مواقفهم.
واضاف: ان فقيدنا سيبقى ان شاء اهلل مادامت 
هذه الشجرة الطيبة من اسرته تنجب لنا امثال 

عادل القصار.
من جانب���ه، قال رئيس مبرة اآلل واالصحاب 
عبداحملسن اخلرافي ان للفقيد الراحل عدة خصال 
كانت من بينها حبه للتضحية، فقد كان صاحب 

قلم حر آثر الغنيمة االخروية.

)سعود سالم(أحمد باقر يلقي كلمته

)محمد ماهر(املشاركون في ندوة »رسائل إلى اجلاسم«

في الفترة من الرابع من يوليو حتى 5 أغسطس

الفارس بحث مع السفير األفغاني التعاون الثنائي
استقبل محافظ حولي الفريق م.عبداهلل الفارس 
في مكتب���ه مببنى احملافظ���ة عبدالرحيم كرميي 
س���فير جمهورية أفغانستان االسالمية مبناسبة 
انتهاء فترة عمله لدى الكويت، وجرى خالل اللقاء 
تب���ادل االحاديث الودية ال���ى جانب التطرق الى 
العالقات الثنائية بني البلدين الش���قيقني وسبل 

دعمها وتنميتها.
كما اشاد احملافظ بدور السفير في دعم وتعزيز 
تلك العالقات ودفعها نحو آفاق ارحب، ومن ناحيته 
اعرب الس���فير عن ش���كره للس���لطات الكويتية 
عل���ى الرعاية التي حظي بها طيلة فترة عمله في 

الكويت.

»المواصالت« تشارك في مشروع
البرنامج الصيفي لتدريب المعاقين

ق����ال الوكيل املس����اعد لقطاع البري����د في وزارة 
املواصالت م.راش����د اللميع اليوم ان الوزارة ستقوم 
بتدريب املعاقني بالتعاون مع املجلس االعلى لشؤون 
املعاقني في الفترة من الرابع من يوليو حتى اخلامس 

من اغسطس املقبلني.
وأوض����ح اللميع في تصريح ل����� )كونا( ان هذه 
اخلطوة تأتي من مفهوم »ان االعاقة مسؤولية اجتماعية 
واقتصادية مشتركة وإميانا بالتنمية االجتماعية لكل 
افراد املجتمع«، مشيرا الى ان وزارة املواصالت تشارك 
في مشروع البرنامج الصيفي لتدريب وتشغيل املعاقني 
للمساهمة في التخفيف عن املعاقني وأولياء امورهم 

ودمجهم للشعور باملواطنة املنتجة.
وذكر ان للمش����روع اهدافا عدي����دة منها تدريب 
وتشغيل املعاقني ونش����ر الوعي االجتماعي بأهمية 
املعاق واحلفاظ على حقوق املعاقني ومكتس����باتهم 
وإفساح املجال للمعاقني للمشاركة العامة ولتحسني 

املستوى املعيشي واالقتصادي للمعاق.
واضاف ان التسجيل لهذا البرنامج قد بدأ منذ 13 

يونيو ويستمر الى االول من يوليو املقبل موضحا 
ان انواع االعاقات التي ميكن تدريبها وتشغيلها هي 
االعاقات احلركية والسمعية والبصرية واعاقات الداون 

والتوحد واالعاقات الذهنية البسيطة.
واشار الى وجود العديد من الوظائف التي ميكن 
للمعاقني شغلها منها املراسالت الداخلية واخلارجية 
واعمال السكرتارية املكتبية والعالقات العامة وغيرها 

من الوظائف االخرى.
وشدد اللميع على ضرورة دمج املعاقني في املجتمع 
والعمل عل����ى تدريبهم وتأهليهم للجهات احلكومية 
واملؤسسات والشركات مثمنا دور اجلهات احلكومية 
واخلاصة االنس����اني في خدمة املجتمع بش����كل عام 
وخدمة املعاق بشكل خاص، السيما مبادرة املجلس 

االعلى لشؤون املعاقني في تدريب املعاقني.
وأكد اهمية ان تكون بيئة العمل ميس����رة حلرية 
تنقل املع����اق حتى وان تطلب االم����ر القيام ببعض 
التعديالت على االجه����زة أو توفير معينات خاصة 

لتسهيل االستخدام.

»مبرة األسرة«: دورة مهارات 
التعامل األسري في العطلة الصيفية

ف���ي إطار حتقي���ق أهداف 
إنش���ائها في خدمة األس���رة 
التربوي  واالرتقاء بالوع���ي 
ومه���ارات التفاعل األس���ري 
تنظم »املبرة الكويتية حلماية 
األسرة« دورة تدريبية مجانية 
التعامل  بعن���وان »مه���ارات 
األسري في العطلة الصيفية« 
والتي يلقيه���ا املدرب جنيب 
العامر وهو تربوي حاصل على 
املاجستير في املناهج وطرق 
التدريس ولديه خبرة في هذا 
املج���ال 30 عاما وله 19 مؤلفا 
والعديد من الدورات والبرامج 

األسرية.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
املبرة ع���ادل الذكير ان دورة 
مهارات التعامل األس���ري في 
العطلة الصيفية تأتي استجابة 
ملا الحظه أعض���اء املبرة من 
وقوع كثير من األسر في احليرة 
أثناء  األبناء  التعامل مع  عند 
العطلة الصيفية، وس���تكون 
هذه الدورة نبراسا لألسرة في 
معرفة كيفية التعامل األسري 
في هذه الفترة املهمة في العام 
لكي تتحول من موسم للخمول 
وضياع لألوقات الى االستثمار 
األمثل في األبناء والعالقات بني 

جميع أفراد األسرة.
وأضاف الذكير ان األس���ر 
التي ستحضر الدورة سيتاح 
لها التعرف على مهارات التفاعل 
األسري كمهارات احلوار واتخاذ 

الق���رار والنم���اء االجتماعي 
واخللقي والثقافي واإلمياني 
مع كيفية تطبيق تلك املهارات 
أثن���اء التفاعل احلياتي خالل 
فترة العطل���ة الصيفية، كما 
ستتمكن األس���ر من اكتساب 
اكتش���اف  القدرة على  مهارة 
مواهب أفرادها وتوفير البيئة 

املناسبة لتطويرها.
الذكير ان حترص  ومتنى 
األسر على االستفادة من هذه 
الدورة باحلضور مبسرح الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية في 
جنوب السرة منطقة الوزارات، 
وذلك من الس���اعة الس���ابعة 
والنص���ف الى التاس���عة من 
مس���اء يوم األحد 2010/6/27 
علما ان ال���دورة مجانية مع 
وجود أماكن مخصصة للرجال 

وأخرى للنساء.

عادل الذكير


