
 8  محليات  الثالثاء  ٢٣   نوفمبر   ٢٠١٠   

 أشاد الناشــــط السياسي خليل 
الشمري بتوجه مجلس الوزراء حلل 
قضية البدون وبتشكيل جهاز تنفيذي 
ملعاجلة أوضــــاع املقيمني بصورة 
غير شرعية مبينا بأن تلك القضية 
بأبعادها االجتماعية واإلنسانية هي 
أهــــم قضية في هــــذه املرحلة.وبني 
الشــــمري أن قضية البدون تتطلب 
حال جذريا واضحا جلميع الشرائح 
املقســــمة يتم من خالله اعطاء من 
املواطنة حقوقهم بصورة  لهم حق 
فوريــــة ألنه حق يعــــاد ألصحابه. 
وذكر الشمري ان سياسة التطفيش 
والتهميش واإلقصاء واإللغاء واإلبعاد 

في الســــابق لم تثنهم عن متسكهم بأرض الوطن، مضيفا أن فئة البدون هم 
شركاء في هذا البلد منذ اكثر من ٥٠ عاما يعانون من الظروف القاسية التي 
عانــــى منها الكويتيون زيادة على ظروفهم اخلاصة وحرمانهم من ابســــط 
مقومات احلياة الكرمية. ودعا الشــــمري الى اقرار كامل احلقوق للكويتيني 
البدون، مؤكدا ان هذه الفئة ضحت بكل غال ونفيس من اجل الكويت وقضاياها 

املصيرية واصبحوا جزءا من النسيج االجتماعي الكويتي. 

 ورشة عمل «اتفاقية القضاء على أشكال 
التمييز ضد المرأة» ٢٣ و٢٤ الجاري

  تنظم اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي UNDP واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ESCWA التابعة 
ــة عمل حول «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  لألمم املتحدة ورش
ــى ٢٤ نوفمبر اجلاري  ــرأة» (CEDAW) وذلك خالل الفترة من ٢٣ ال ــد امل ض
ــرف، وسيشارك في هذه  في مقر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبنطقة مش
ــة أعضاء من اجلمعية وعدد من منتسبي جمعيات النفع العام وبعض  الورش
من موظفي الدوائر احلكومية ذات الصلة. ورحب أمني سر اجلمعية الكويتية 
ــاركة اللجنة االقتصادية واالجتماعية  ــان عامر التميمي مبش حلقوق االنس
لغرب آسيا ESCWA التابعة لألمم املتحدة من خالل استضافتها للخبيرة في 

شؤون املرأة د.عايدة أبو راس. 

 املستشار محمد يوسف الرفاعي املستشار راشد احلماد

 محمد شرار لدى وصوله إلى دمشق وفي استقباله عزيز الديحاني  

العدل بيانا   أصــــدرت وزارة 
نعت فيه املستشار محمد الرفاعي 
وقالت الوزارة في بيانها: تنعى 
وزارة العــــدل علمــــا مــــن أعالم 
القضاء الكويتي ورائدا من رواده 
األوائل املستشــــار محمد السيد 
يوسف الرفاعي الرئيس األسبق 
للمجلس األعلى للقضاء وللمحكمة 
التمييز،  الدســــتورية ومحكمة 
فــــي خدمة  أفنــــى عمره  والذي 
القضاء الكويتي الشامخ وحتمل 

مسؤوليات بنائه وتطويره.
  وصرح نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
بأن املستشــــار الرفاعي كان أحد 
أعمــــدة القضــــاء الكويتي طوال 
مدة خدمته فيه وخالل رئاسته 
للمجلس األعلى للقضاء وكان له 
إسهام بارز في أعمال التشريع في 
شتى النواحي القانونية باإلضافة 

الى عمله القضائي.
  داعيا اهللا عز وجل ان يتغمد 
الفقيــــد الكرمي بواســــع رحمته 
ورضوانــــه وان يجزيه عما قدم 
لوطنه من جليــــل األعمال خير 
جزاء. وكذلك نعى املجلس األعلى 
للقضاء احد أعالم القضاء الكويتي 

 دمشقـ  كونا: وصل مبعوث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد املستشـــار في 
الديوان االميري محمد ضيف 
الى دمشق امس  اهللا شـــرار 
في زيارة تستمر يومني ينقل 
خاللها رســـالة من سموه الى 
الرئيس السوري بشار االسد 

اليوم الثالثاء.
  وكان في استقبال مبعوث 
صاحـــب الســـمو االمير فور 
وصوله سفيرنا لدى سورية 
عزيـــز الديحاني ومدير ادارة 
العربي فـــي وزارة  الوطـــن 
اخلارجية السورية غازي ديب 
اضافة الى علي بصل من ادارة 

املراسم والتشريفات.
  وردا على سؤال حول فحوى 
الرسالة قال شرار في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) 
ان «محور الرسالة التي شرفني 
صاحب السمو األمير، حفظه 
اهللا، بحملها الى فخامة الرئيس 
السوري بشار االسد تتضمن 
دعوة حلضور الرئيس السوري 
احتفـــاالت الكويت مبرور ٥٠ 
عاما على االستقالل و٢٠ عاما 

على التحرير».

والرئيــــس الســــابق للمجلــــس 
املستشــــار محمد السيد يوسف 
الرفاعي الذي انتقل الى جوار ربه 
أمس األول عن عمر يناهز ٧٩ عاما. 
وقــــال املجلس في بيان صحافي 
امس ان الراحــــل الرفاعي قضى 
حياته في محراب العدالة متحمال 
مشاق القضاء ومضحيا في سبيله 
بكل ما ميلكه من طاقات وعرف 
عنه دماثة اخللق وحسن املعشر 
بني زمالئــــه والتواضع واملثابرة 

على العمل التزاما وتضحية.
  وذكر املجلس ان املستشــــار 
الرفاعيـ  رحمه اهللاـ  شغل مناصب 
قضائية عدة حيث بدأ قاضيا ثم 

مستشــــارا الى أن ارتقى رئاسة 
املجلس األعلــــى للقضاء بحكم 
التمييز وترأس  رئاسته حملكمة 
احملكمــــة الدســــتورية ومحكمة 
أمن الدولة كما شارك في العديد 
القضائية داخل  من املؤمتــــرات 
البالد وخارجها. وأشار املجلس 
الى احلياة القضائية للمستشار 
الرفاعي التي أثرت القضاء الكويتي 
طيلة ٥٠ عاما قضاها مبزيد من 

التقدم والرقي.
  وتوجه اعضــــاء املجلس الى 
املولى تعالــــى ان يتقبله بقبول 
حسن في جنات النعيم وان يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 المجلس األعلى للقضاء نعى رئيسه السابق

 الحماد: الرفاعي كان أحد أعمدة القضاء الكويتي

 جمال النصافي

 املخترع صادق قاسم يشرح طريقة اختراعه

 عبداللطيف السنان خالل تدشين موقع إدارة رعاية األحداث اإللكتروني 

 أكد الســـفير السابق جمال 
النصافي ان ملف حقوق اإلنسان 
لدى الدول األوروبية والواليات 
املتحدة مســـألة لهـــا أهميتها 
اخلاصـــة ومرتبطـــة بتاريخ 
وحضـــارات هذه الـــدول التي 
أصبحت في وقت الحق مرتكزة 
على دســـاتير هذه الدول التي 
الدميوقراطية أساس  وضعت 

احلكم فيها.
  وقال النصافي في تصريح 
انه وبعـــد حترير  صحافـــي 
الكويت عـــام ١٩٩١ وخالل قمة 
الدائمـــة العضوية في  الدول 
مجلس األمن كان هناك توجه 
الفرنسي حينها  الرئيس  لدى 
باســـتصدار قرار عن املجلس 
يعطـــي له احلق فـــي التدخل 
بشؤون اي دولة يثبت عليها 

األمر أيضا سياسيا وعسكريا 
بأمن واستقرار الكويت ووجود 
قواتها لهذا الغرض في البالد.

  وأشار النصافي الى ان صدور 
مثل هذا التقريـــر يتطلب منا 
الوقوف والتحقق من صحة هذه 
االدعاءات والرد عليها واألهم 
من ذلك معرفـــة املصادر التي 
جلأت جلهات أجنبية للشكوى 
من الوضع، خصوصا ان الكل 
حريص علـــى حتقيق العدالة 
واننا نعيش في عالم باتت فيه 
احلدود معدومة وما يحدث في 
الكويت ال ميكننا ابقاءه بحدودنا 
فقط والبد لنـــا ان نتعامل مع 
هذا التقرير بكل هدوء ونوضح 
األمر بشفافية من خالل احلوار 
الهادئ والتنسيق بني األجهزة 

املختصة بهذا الشأن. 

انتهاك حقوق اإلنسان، موضحا 
ان للواليات املتحدة األميركية 
التزاماتهـــا اخلاصـــة جتـــاه 
مؤسساتها الدستورية من خالل 
حترير الكويت والتزامها بهذا 

 النصافي: هناك توجه يعطي الحق بالتدخل 
  في شؤون أي دولة يثبت عليها انتهاك حقوق اإلنسان

 مبعوث األمير وصل إلى دمشق 
  لتسليم األسد دعوة حضور االحتفاالت الوطنية

 اوضح مدير إدارة رعاية االحداث بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
عبداللطيف الســـنان ضمن برنامج عمـــل احلكومة وإميانا من االدارة 
بأهمية مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في العالم دشنت اإلدارة 
موقعها االلكتروني www.Alraia.com، وأكد السنان في تصريح صحافي 
خالل تدشني اإلدارة موقعها على شـــبكة االنترنت بأن الهدف من هذا 
املوقع علمي بالدرجة األولى، وتفعيال ملبدأ الشـــراكة املجتمعية الذي 
تنادي به اســـتراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية ضمن برنامج عمل 
احلكومة وفي إطار السعي لتعزيز التواصل مع اجلهات األخرى والتي 
تهتم بفئة الشباب السيما طلبة جامعة الكويت الن الكثير منهم يطلبون 
معلومـــات لبحوثهم اخلاصة عن االحصائيات والتقارير واالنحرافات 
وأسبابها وهذا املوقع يســـاهم في توصيل املعلومات لتكون بحوثهم 
متكاملة، الفتا الى ان اولويات العمل  بإدارة رعاية االحداث ترتكز على 
تهيئة مالمح رؤيتها الفكريـــة والثقافية والتوعوية وكانت الضرورة 
تســـتلزم شراكتها مع بعض اجلهات الستكمال املسيرة الثقافية داخل 

املجتمع، مؤكدا ان تدشـــني املوقع يعد استثمارا حقيقيا ملسيرة االدارة 
خالل الســـنوات الســـابقة وتداركا علميا بأهمية تنمية ثقافة شريحة 

الشباب اجلامعي الواعي.
  واشار الســـنان الى عدم وجود مواقع خاصة إلدارة رعاية االحداث 
على مســـتوى اخلليج أو العالم العربي، مبينا ان ادارة رعاية االحداث 
في البالد كان لها الســـبق في اطالق هذا املشروع والذي شجعنا على 
اطالقه العديد من التوجيهات االسرية، كاشفا انه ضمن سنتني اطلقنا 
هذا املشـــروع وبشكل غير رســـمي وبأيدي كوادر وطنية من الشباب 
باإلدارة، والذين سعوا بكل جهد وعمل لالعداد وجتهيز املواد العلمية 
واالحصائيات والدراســـات واملعلومات والتقارير السنوية والصورة 

اخلاصة باإلدارة وتوفير املعلومات مبصداقية تامة.
  واختتم السنان تصريحه بضرورة االستفادة من هذا املوقع وزيارة 
الطالب والطالبات وأولياء األمور لالستفادة من املعلومات والتجارب 

احلياتية وأخذ العبرة والنصح وتالفي الوقوع في االخطاء. 

 «رعاية األحداث» تدشن موقعها اإللكتروني
 

 بمناسبة تأهل المخترع صادق قاسم إلى نهائي مسابقة نجوم العلوم العرب

 إياد الخرافي: حصول المخترعين الكويتيين 
  على مراكز متقدمة بالخارج إنجاز كبير للكويت

 أكـــد رئيس مجلـــس ادارة 
النادي العلمي اياد اخلرافي ان 
الكويتيني  منافسة املخترعني 
أقرانهـــم وحصولهـــم علـــى 
مراكز متقدمة في املشـــاركات 
اخلارجية يعـــد اجنازا كبيرا 

باسم الكويت.
  وقال اخلرافي لـ «كونا» امس 
مبناسبة تأهل املخترع صادق 
النهائي في  قاســـم الى الدور 
مسابقة برنامج جنوم العلوم 
العرب ان هذا التأهل يعد اجنازا 

علميا جديدا للكويت.
  وأوضح ان قاسم استطاع ان 
يتخطى جميع مراحل املسابقة 
بنجـــاح وأن يصل الى األدوار 
النهائية من خـــالل اختراعه 

العلمي في املجال النفطي.
  وأشار الى ان اختراعه يعد 
األول من نوعه على مستوى 
العالم وميكن من خالله حتليل 
العينات داخل املختبرات بشكل 
مبسط وسريع عن طريق املزج 

والتسخني.
  وهنأ اخلرافي قاسم على ما 
حققه من نتيجة طيبة ضمن 
مشاركته التي تأهل فيها بعد 
تصفيات ضمت ٧ آالف مخترع 
عربي داعيـــا أهل الكويت الى 
مساندة املخترع صادق القاسم 
ودعمه عـــن طريق التصويت 
خصوصا ان اختراعه ميكن ان 
يسجل كإجناز علمي جديد باسم 

الكويت.
  وأفاد بأن وصول قاسم الى 
املرحلة النهائية املقررة في ٢٨ 
اجلاري ضمن ٣ متنافسني عرب 
يدل على ان هناك عقوال كويتية 
قادرة على حتقيق مراكز علمية 

متقدمة.
الكويتي    وذكر ان املخترع 
الدعـــم احلكومي  الى  يحتاج 

وان الفرصـــة مواتية للجميع 
للمشاركة في التصويت ودعم 
املخترع الكويتي الذي استطاع 
ان يحقق اجنازات طيبة وسبق 
لـــه ان حصل علـــى امليدالية 
الذهبية فـــي مهرجان األلفية 

بوالية فلوريدا عام ٢٠٠٠.
  وذكر انه حقق ايضا ذهبية 
اخرى مبعرض جنيڤ الدولي الـ 
٣٣ بسويسرا عام ٢٠٠٥ وحصل 
على ذهبيـــة ثالثة وفضيتني 
وبرونزية في املعرض الدولي 
لالختراعات بالشرق األوسط 
عـــام ٢٠٠٧ كما حصـــل على 
العبقرية  املركز األول جلائزة 
من جمعية املخترعني في املجر 

عام ٢٠٠٧.
املنافسات  ان  الى    وأشـــار 
الســـابقة اتســـمت بالعدالـــة 
وبوجود جلنة حتكيم موسعة 
تضم ١٠ اعضاء من املتخصصني 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة.
  يذكـــر ان البرنامـــج الذي 
تنظمه مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع يعد 
اول برنامج عربي رائد يجمع 
بني النمط الوثائقي وتلفزيون 

الواقع.
  وتعد املسابقة احدث مبادرات 
مؤسسة قطر وتهدف الى تسليط 
القادم من  الضوء على اجليل 

املبدعني العرب.
الهندســـة    وتعتبر مرحلة 
املرحلة الثالثـــة في البرنامج 
من بعد مرحلة التمهيد واثبات 
الفكرة التـــي تعد من أصعب 
وأهم املراحل حيث تهتم بالبناء 
الهندسي والوظيفي لالبتكار 
وبناء على ذلك ســـيتم حتديد 
امكانية تصنيعه وترويجه في 

األسواق. 

املتواصل، مشيرا الى ان هناك 
تفاؤال كبيرا مبشـــروع انشاء 
مركز صباح األحمد للموهوبني 

واملبدعني.
  ومتنى من املعنيني في الدولة 
االنفتاح والنظر الى هذه الرؤية 
التي ميكن من خاللها توصيل 
املخترعني الكويتيني الى الهدف 
الذي يسعون اليه، مشيرا الى 
ان الدعم الذي يلقونه ضعيف 
اذا ما قورن مع دعم نظرائهم 

األجانب.
  وأكد اهمية دعمهم وحتمل 
تكاليـــف اجنـــاز مشـــاريع 
اختراعاتهـــم التـــي ميكن ان 
يكون لها مردود في املستقبل 
للكويـــت والتي تأتي متوافقة 
مع توجيهات صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 

بشأن تنوع مصادر الدخل.

املخترعني والعلماء.
  من جهته دعا النادي العلمي 
الى مســـاندة ودعـــم العضو 
بالنادي املخترع صادق قاسم 
املركز االول  الذي حصل على 
مبجموع ٩٠ نقطـــة من اصل 
١٠٠ في برنامج جنوم العلوم 
للموسم الثاني الذي يبث على 
١٥ قناة عربية وبذلك يكون قد 
انتزع الصدارة من املتســـابق 
املصري عبداهللا ابو زيد املتخلف 

عنه بفارق نقطتني.
  وقال النادي في بيان صحافي 
امس ان مرحلة التصويت بدأت 
منذ امس األول لتحديد الفائز 
بلقب املخترع العربي لسنة ٢٠١٠ 
وباجلائزة الكبرى وقيمتها ٣٠٠ 

ألف دوالر.
  واضاف ان فترة التصويت 
ممتدة طيلة االسبوع اجلاري 

  وتقـــدم اخلرافي بالشـــكر 
للشـــيخة موزة املســـند على 
اهتمامها بهذا النشـــاط وعمل 
فكرة البرنامج ومؤسسة قطر 
الداعمة لهذا  العلمـــي  للتقدم 
البرنامج العلمي على مستوى 

 إياد اخلرافي

 زيد املنيفي

 أسامة دياب
  تنطلق في اخلامس من ديسمبر 
املقبل انشــــطة ملتقى ومعرض 
النجاحــــات االول ٢٠١٠ «الدعــــم 
املجتمعي التنموي.. جناح مجتمع» 
برعاية العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامــــة واالعالم في مؤسســــة 
البترول الكويتية الشــــيخ طالل 
اخلالد والتي تنظمه شركة بيوند 
للمؤمترات واملعارض ويستمر 
حتى الســــادس من نفس الشهر 

بفندق جي دبليو ماريوت.
  وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
زيد املنيفي، ان مصطلح التنمية 
االجتماعية واثرها على املجتمع 
اصبح شــــائعا نتيجــــة التداول 
االعالمــــي لدرجة انــــه خرج الى 
مضمونه االوسع، حيث ال يقتصر 
على مفهــــوم التبرعات واالعمال 
اخليرية فقط، ولكن على املساهمة 
مــــن قبــــل القطاعــــني احلكومي 

واخلاص في تنمية املجتمع.
  ولقد استوعب القطاعان اخلاص 
التنمية  واحلكومي مســــؤولية 
امللقاة على عاتقهما وذلك في تلبية 
املتطلبات لبناء مستقبل افضل 
لالجيال القادمة من خالل ايجاد دعم 
للبرامج االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية املستقاة من االحتياجات 
واالولويات الوطنية. واضاف، ان 
امللتقى واملعــــرض فرصة البراز 

وجتربة الدعم املجتمعي التنموي، 
واظهار قــــدرة القطاع احلكومي 
واخلاص على قراءة املســــتقبل، 
وابراز اهم النجاحات التي حققها 
الدعم املجتمعي التنموي، وتسليط 
الضوء على التحديات التي تواجه 
الدعم املجتمعي التنموي في تعاقب 
االدارات، واخيــــرا ابراز التعاون 
القطاعني احلكومي  املشترك بني 

واخلاص في الدعم املجتمعي.
  واشــــار الى ان امللتقى حافل 
باالنشطة والندوات وورش العمل 
املتنوعة والتي تشمل ست جلسات 
صباحية ومسائية باالضافة الى 
ورشتي عمل، ومن ثم حفل اخلتام 
وتكرمي املشــــاركني، الفتا الى ان 
برنامــــج املؤمتر يأتــــي بصورة 
اهدافــــه وحتقق املطلوب  تخدم 
في تسليط الضوء على التجارب 
الناجحة للجهات املشاركة في دعم 
االنشطة املجتمعية، واستعراض 
آلليات دعم املجتمع، واملشاريع 
التنمويــــة القادمــــة، وتســــليط 
الضوء على ايجابيات وسلبيات 
الدعم املجتمعي، ومن ثم اجللسة 
اخلتامية والتــــي تتناول اهمية 
الدعم املجتمعي. واوضح املنيفي 
ان اجلهات املستهدفة واملشاركة 
في املعرض هي القطاعني احلكومي 
واخلاص، وقطاع البنوك، وقطاع 
االتصاالت، وجمعيات النفع العام، 

والقطاع اخليري. 

دور القطاعني احلكومي واخلاص 
ماديا وبشريا في تنمية املجتمع، 
مما يجعل انعكاساتها ايجابية على 
نظرة املجتمع جتاهها والتي لها 
اثر مباشر في بناء صورة ذهنية 
ايجابية لدى املجتمع. وقال املنيفي، 
تأتي فكرة امللتقى واملعرض التاحة 
الفرصة للمؤسســــات احلكومية 
والقطاع اخلــــاص البراز افضل 
املمارسات والتجارب التي ساهمت 
من خاللها في اثراء القيمة البشرية 
واالجتماعية داخل الكويت وذلك 
من خــــالل االنشــــطة والبرامج 
التنمويــــة املختلفة. واوضح ان 
امللتقى واملعرض فرصة لعرض 
التنموي  الدعم املجتمعي  آليات 
الدعــــم  الناجــــح، وابــــراز دور 
املجتمعــــي في تنميــــة املجتمع، 

 انطالق ملتقى ومعرض النجاحات األول في ٥ ديسمبر المقبل

 المنيفي: هدفنا تسليط الضوء على دور 
القطاعين العام والخاص في تنمية المجتمع

 الشمري: البدون أصبحوا جزءًا 
  من النسيج االجتماعي الكويتي

 خليل الشمري 

  وأضاف ان الكويت ستحتفل 
يومي ٢٥ و٢٦ فبراير املقبل مبرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
علـــى التحرير واصفـــا موقف 
سورية «قيادة وشـــعبا» بأنه 
«موقف متميز وايجابي وهو محل 
تقدير بالغ عند الشعب الكويتي 
وعند احلكومة الكويتية وكذلك 
عند صاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد».
  واوضح ان «هذه االحتفاالت 
نريد ان يشـــاركنا فيها من كان 
يشـــاركنا في همومنا والشعب 

الكويتي االن يفرح وهللا احلمد 
بهذه االحتفاالت ونريد ان يشاركنا 
في فرحتنا اخواننا في سورية 

قيادة وشعبا».
  وفي هذا االطار اكد املستشار 
في الديوان االميري حرص صاحب 
الســـمو األمير على ان توجيه 
الدعوة الى الرئيس السوري بشار 
االسد وكذلك للشعب السوري 
تقديرا وعرفانا مبواقف سورية 
املبدئية التي كانت تناصر املبادئ 
االساسية التي تقوم عليها العدالة 

في كل زمان ومكان. 


