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رحالت جلون الكويت تزامنا مع االحتفاالت

د.شفيق الغبرا جاسم العون عبدالوهاب الهارون ماضي اخلميس

الشيخ د. صباح جابر العلي

شركة الراشد كرمت »الموانئ« لما قدمته 
في استقبال باخرة »اسبيرت أوف ادفنشر«

ان املؤسس����ة تسعى لفتح املجال 
البحري امام الس����ياح والبضائع 
والركاب وهي عامل رئيسي وفعال 
في تنمية البالد. ومن جهته وجه 
رئيس احتاد وكالء البواخر وممثل 
شركة الراشد باسم سعود الراشد 
الشكر والتقدير ملدير عام املؤسسة 
ملا ملسوه من تقدير وخدمات ممتازة 
من قبل املؤسسة والتي أثرت تأثيرا 
مباشرا ليس فقط  على الشركة بل 
على السياح الذين شعروا بحفاوة 
االستقبال من بداية دخولهم املياه 
الكويتية واالس����تقبال  اإلقليمية 

بحضور مدير عام مؤسس����ة 
املوانئ الش����يخ د.صب����اح جابر 
العلي ولفيف من قياديي  ورؤساء 
ادارات املؤسس����ة، قامت ش����ركة 
الراش����د الدولية للمالحة بتكرمي 
مدير عام املؤسس����ة ولفيف من 
املسؤولني في املؤسسة ملا قدموه 
من تسهيالت في استقبال باخرة 
الركاب السياحية »اسبيرت أوف 
ادفنش����ر« التي رس����ت في ميناء 

الشويخ 3 ديسمبر املاضي.
واع����رب مدير عام املؤسس����ة 
الش����يخ د.صباح جابر العلي عن 
تقديره لهذا التكرمي من قبل شركة 

الراشد الدولية للمالحة.
 واوضح ان موان����ئ الكويت 
س����عيدة باس����تقبال السياح في 
ميناء الشويخ خصوصا ان هذه 
اخلطوة وبال ش����ك س����تعزز من 
النهوض باقتصاد البالد، وتأتي في 
اطار سعينا لتلبية طموح صاحب 
السمو بجعل الكويت مركزا ماليا 
واقتصاديا في جميع املجاالت وال 
شك ان اهم وابرز اهداف التنمية في 
الدول هو تعزيز مفهوم السياحة 
التي تعرف للعالم معالم وتاريخ 
الدولة الت����ي يقصدونها، مضيفا 

الرائع داخل ميناء الشويخ حتى 
حلظة خروجهم، موضحا ان حفاوة 
االستقبال خلقت طابعا ايجابيا لدى 
السياح الذين متنوا احلضور مرة 
أخرى للكويت. ومتنى الراشد تكرار 
هذه الزيارات في املستقبل القريب 

من قبل البواخر السياحية.
وفي الس����ياق نفسه قال مدير 
إدارة املناولة سالم تقي انها بادرة 
طيبة لتكرمي ابناء املؤسسة الذين 
عملوا على السفن السياحية التي 
قدم����ت إلى الكويت في الش����هور 
املاضية من قبل ش����ركة الراشد. 
وهذا دورهم الرئيس����ي في خدمة 
عمالء املؤسس����ة من خالل تقدمي 
ما يلزم من تس����هيالت واجراءات 
للسياح العطائهم صورة حقيقة 
وواقعية لالجراءات امليسرة التي 
تقوم بها املؤسسة التي تعمل دائما 
على تخفيف االعباء واالشتراطات 
واالجراءات لدخول السفن واخلروج 

في االوقات املناسبة.
ووجه تقي الشكر لشركة الراشد 
على ما قامت ب����ه من ومتنى من 
الشركات املالحية االخرى ان حتذو 
حذو شركة الراشد ودفع البواخر 

السياحية للحضور للكويت.

»حماية البيئة« تنظم رحالت إلى جون 
الكويت في اليوم العالمي لـ »عد الطيور«

تنظم اجلمعية الكويتية حلماية 
الكويت  الى جون  البيئة رحالت 
اعتبارا من يوم السبت املقبل تزامنا 
مع احتفاالت املنظمات واجلمعيات 
الدولية املهتمة بالطيور بتظاهرة 

اليوم العاملي ل� »عد الطيور«.
وقال ام����ني صندوق اجلمعية 
يوسف الكوس في تصريح صحافي 
امس ان التظاهرة التي تقام في 15 
يناير من كل عام وتستمر اسبوعا 
»غالبا ما تأخذ طابعا كرنڤاليا بهدف 
بث املزيد م����ن الوعي البيئي في 

مجال االهتمام بالطيور«.
واض����اف الك����وس ان مظاهر 
االحتف����ال باليومالعامل����ي ل� »عد 
الطي����ور« تأخذ ه����ذا العام اطارا 
توعويا وتدريبيا من خالل تعريف 
الش����باب املشاركني في  وتدريب 
التظاهرة بكيفي����ة رصد الطيور 
والتعرف على اهم وابرز انواعها 
التي تتخذ من جون الكويت موطنا 
مؤقتا له����ا خالل رحلتي هجرتها 
سنويا من الش����مال الى اجلنوب 

وبالعكس.
واوض����ح ان اجلمعي����ة اعدت 
برنامجا حافال باالنشطة مبشاركة 
العديد من اخلبراء واالختصاصيني 
وممثلي الهيئات واملؤسسات البيئية 
في الكويت تتخلله رحالت رصد 
وتوثيق يومية وجلسات حوارية 

بيئية في مواق����ع الرصد يتبادل 
خاللها الراصدون والهواة اخلبرات 
واملعلومات لتعميق وترسيخ هذه 
املعلومة ح����ول الطيور املهاجرة 

واملستوطنة في الكويت.
من جانبه ق����ال رئيس فريق 
رصد وحماية الطيور في اجلمعية 
محمود شهاب انه تتواجد في جون 
الكويت سنويا في مثل هذه االوقات 
طيور الفالمنجو )النحام( والبط 
الشهرمان والبط اخلضيري )امللرد( 
والنورس )اجلن����ة( والعديد من 
ان����واع الطيور املائية كاخلواضة 
)الرهيز(. واضاف شهاب ان تلك 
الطيور املهاجرة تقضي شتاءها في 

الكويت خالل رحلتها من الشمال 
الى اجلنوب وتكون رحلة العودة 
الى الشمال تقريبا في منتصف شهر 
فبراير املقبل. وقال ان بعض تلك 
الطيور املهاجرة متكث في الكويت 
حتى شهري مارس وابريل والديرة 
ال تخلو من الطيور املهاجرة طيلة 
العام حيث وعق����ب انتهاء رحلة 
العودة الى الشمال تبدأ طيور اخرى 
باملجيء ال����ى الكويت لتفرخ في 
اجلزر الكويتية كطيور النورس 
وخط����اف البح����ر ويأت����ي القطا 
)النغاج( ايض����ا منتصف مارس 
سنويا للتكاثر مبنطقة »شعيب 

الباطن« احلدودية.

المشاركون في »ما بعد األزمة« بالصالون اإلعالمي: كان األولى 
على النواب استجواب الوزير المعني بداًل من رئيس الوزراء

على أن الص����راع اكبر من كونه 
صراعا سياسيا وان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  
ضحية لصراعات اخرى وانه ليس 

له يد فيما يحدث على الساحة.
ومن جانبه تساءل د.احلميدي 
قناص عن دور النخب السياسية 
التي تفتقدها الكويت مشددا على 
ان غياب النخب عن االحداث املهمة 

يضر كثيرا بالبالد.
اما املدون داهم القحطاني فقد أكد 
ان املشكلة هي ان النظام السياسي 
كله متقدم على املجاميع الشعبية، 
والكويت إلى اآلن ليس فيها قانون 

ينظم العمل السياسي.
ومن جانبه����ا أكدت االعالمية 
نظي����رة العوض����ي ان الكوي����ت 
حتتاج حاليا الى تعاون جاد بني 
السلطتني من اجل تقدمي احللول 
اجلذرية ملشاكل الواقع السياسي 
ومن اجل املضي قدما في العملية 

التنموية.
وقد اك����د الكات����ب الصحافي 
س����عود الراجح����ي عل����ى أهمية 
املواطنة وغ����رس روح املواطنة 

في املجتمع.
وأشارت اإلعالمية فاطمة حسني 
الى ما أسمته »انحدار مستويات 
التعليم« معتب����رة ان ذلك عامل 
أساسي وقاطع في تدهور احلالة 
السياسية في البالد، ألن التعليم 
ل����ه قدرة على تأس����يس  اجليد 
مجتمع قوي وبيئة سياسية تتسم 

بالوعي.

نلوم النتيج����ة ولكن ينبغي أن 
نبحث في الس����بب، مشددا على 
أن بلدان العالم تش����هد مثل هذا 
احلراك السياسي ولكن تختلف 
تأثيراته، باختالف بعض األسس 
منها التعليم والثقافة والتنمية، 
وأن هن����اك دوال اس����توعبت هذا 
احلراك عن طريق احترام عقول 
الناس واالهتمام بالثقافة واملستوى 

التعليمي واحلق واملساواة.
واشار الغبرا الى ان اخللل واقع 
في البناء االجتماعي ويزداد عمقا 
وإذا لم تكن هن����اك كفاءة إدارية 
فس����وف يزداد الوضع السياسي 
س����وءا، وبني الغب����را أن احلالة 
الراهنة حتتاج ال����ى خلق ثقافة 
مجتمعية تنظر لإلنسان على أنه 
انسان فقط بغض النظر عن العرق 

واللون والطائفة.
وقد ش����هدت الندوة عددا من 
املداخالت الت����ي تناولت جوانب 
من تفاصيل املش����هد السياس����ي 
ف����ي الكويت حيث كانت املداخلة 
األولى من الكاتب الصحافي أحمد 
املليفي حول أن بداية الش����رارة 
كان����ت في طلب رف����ع احلصانة 
الذي ادخلنا في متاهة دستورية 
حيث كان م����ن املفترض حتويل 
هذا الطلب إلى احملكمة الدستورية 
للفصل في دس����توريته، كما اكد 
على عدم التقلي����ل من حدث من 
األحداث فلم نكن نتوقع ان نرى 
مثل هذه املصادمات واملشاحنات 
التي رأيناها في الكويت، مشددا 

دستورية نزول النواب إلى الشارع 
وأنه ليست هناك مادة في الدستور 
تؤيد ذلك، مشددا على أن هذا األمر 
أمر مرفوض وقد أدى إلى عدد من 
االحتكاكات الت����ي كان أبرزها ما 

حدث في ديوان احلربش.
كم����ا اش����ار اله����ارون الى ان 
االستجواب فيه شبهة دستورية 
ألنه كان يجب ان يستجوب الوزير 
القفز الستجواب  املختص وعدم 
رئي����س ال����وزراء، موضح����ا ان 
الدس����تور حدد آلي����ات وحاالت 
الوزراء، من  اس����تجواب رئيس 
جانب آخر قال الهارون انه رغم 
املكاسب السياسية التي شهدتها 
الكويت اال انه قد مت اس����تجواب 
رئيس ال����وزراء 8 مرات خالل 4 
س����نوات، وهذا لم يحدث في اي 

برملان بالعالم.
أما أس����تاذ العلوم السياسية 
د.ش����فيق الغبرا فق����د أبدى عدم 
تفاؤله، مؤك����دا أن الوضع معقد 
ويصعب اختزاله بسهولة وسيبقى 
معقدا بل وسيزداد تعقيدا، مشيرا 
إل����ى أن الصراع السياس����ي في 
حقيقت����ه ناجم عن ص����راع آخر 
وهو ما أس����ماه ب� »صراع الكتل 
االجتماعية«، موضحا ان القبائل 
قد باتت تش����كل كتلة تشعر بأن 
لها حقا يج����ب املطالبة به وعدم 
الس����كوت عنه، من هنا خرجت 
قضايا عديدة إلى السطح لم تكن 
لتخرج لوال نش����وء هذا التكتل، 
وأضاف د.الغبرا أنه ال ميكننا أن 

اجلهات املنفذة لالوامر السامية ان 
تتعامل مع االوضاع بشكل مختلف، 
وشدد العون على ان رئيس الوزراء 
ليس محصنا ضد االستجوابات 
وال الوزراء، لكن عندما نفكر في 
استجواب رئيس الوزراء البد ان 
يكون االستجواب على جانب كبير 
م����ن االهمية القصوى وان يكون 

احلدث حدثا جلال.
ومتن����ى الع����ون ان تلتف����ت 
الكوي����ت والى  الى  الس����لطتان 
مشاريع التنمية فيها، مؤكدا انه 
ال شك ان النائب يتمتع بسلطات 
كبيرة، لكن ما شهدناه مؤخرا من 
قبل بعض االعضاء كان تركيزا على 
الشق الرقابي فقط واهماال وتغييبا 
للشق التشريعي، مؤكدا على ان 
الصالحيات املمنوحة للنواب لم 

تستغل كما ينبغي حتى اآلن.
من جانبه، صرح الوزير والنائب 
الهارون بأن  األسبق عبدالوهاب 
هناك حالة من اليأس واإلحباط، وال 
نعرف ماذا سيحدث في البالد فقد 
خلقنا شيئا من ال شيء، مضيفا أنه 
لم يكن هناك غياب للحكومة عن 
جلسة رفع احلصانة فإن حضور 
وزير واحد عن احلكومة ال يعني 
عدم حضور احلكومة للجلس����ة. 
وتساءل الهارون عن جدوى حتويل 
القضايا واخلالفات السياس����ية 
من املجلس إلى الش����ارع، مشددا 
على أن هذا عمل غير برملاني فإذا 
عطل البرملان أو مت حله فلينزل 
النواب إلى الشارع، متسائال حول 

يبدو أن حرارة الوضع السياسي 
في الكويت مازالت عالية حتى بعد 
جلسة 5 يناير املاضي، فقد انعكست 
هذه احلرارة على مناقشات الندوة 
أقامها الصال����ون اإلعالمي  التي 
االثنني املاضي والذي استضاف 
فيها كال من جاس����م العون وزير 
الكهرباء واملواصالت األس����بق، 
وعبدالوه����اب اله����ارون الوزير 
والنائب األسبق، ود.شفيق الغبرا 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت، حيث قدم الضيوف قراءة 
في الواقع السياسي خصوصا أن 
الساحة السياسية قد شهدت في 
اآلونة االخيرة عددا من الصدامات 
التي أدت ف����ي النهاية إلى تقدمي 
الوزراء  استجواب لسمو رئيس 
الشيخ ناصر احملمد انتهى بتوقيع 
عدد من النواب على مذكرة عدم 

تعاون مع رئيس احلكومة.
في البداي����ة وجه األمني العام 
العربي  امللتق����ى اإلعالمي  لهيئة 
ماضي اخلميس سؤاال للضيوف 
الثالث����ة ع����ن رؤيته����م للوضع 
السياسي الكويتي حول ما أسماه 
»ما بعد األزمة«، حيث أكد الوزير 
العون  والنائب األس����بق جاسم 
أن االس����تجواب الذي مت تقدميه 
إلى سمو رئيس الوزراء كان من 
املفت����رض أن يقدم إل����ى الوزراء 
املعني����ني حيث أن االس����تجواب 
ارتكز على محور واحد وهو انتهاك 
الدستور والتعدي على احلريات 
العام����ة على خلفي����ة طلب رفع 
النواب وما  احلصانة عن بعض 
حدث في ديوان جمعان احلربش، 
مضيفا أنه كان من باب أولى أن 
يقدم االستجواب إلى الوزير املعني، 
مشيرا إلى أنه كان يفترض على 
وزير العدل أن يوضح للنائب العام 
أن طلب رفع احلصانة فيه شبهة 

دستورية.
كما اشار العون الى انه كانت 
هناك اوامر س����امية صدرت من 
صاحب السمو االمير للتعامل مع 
االوضاع وانه عندما يصدر امر من 
صاحب السمو االمير فعلينا السمع 
والطاعة ولك����ن كان يجب على 

أكدوا أن الوضع معقد ويصعب اختزاله بسهولة

»مبادرة للديبلوماسية 
العامة لدعم

ثقافة السالم« أمسية 
ومحاضرة في دار اآلثار

الثقافي  ضم���ن املوس���م 
الس���ادس عش���ر لدار اآلثار 
اإلسالمية نظمت الدار محاضرة 
وأمسية موسيقية جاءت حتت 
عنوان »في سبيل تفاهم أكثر 
العامة  مبادرة للديبلوماسية 
لدعم ثقافة السالم« احملاضرة 
ألقاها د.محمد كاظم املستشار 
بوزارة اخلارجي���ة املصرية 
االثنني املاضي على مس���رح 
»مركز امليدان الثقافي« مبنطقة 
حولي التعليمية قدم احملاضرة 
احمد خاجة عضو جلنة أصدقاء 

الدار.
وناق���ش احملاضر املبادرة 
التي ته���دف الى التغلب على 
املشاكل الناجتة عن االنطباعات 
املغلوطة وسوء الفهم، وقصور 
املعرفة املتبادلة بني الشعوب، 
باإلضافة ال���ى بعدي مكافحة 
الفقر، والتعليم من أجل السالم، 
اتس���اقا مع إع���الن وبرنامج 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
لثقافة الس���الم الص���ادر في 
سبتمبر 1999 وهو املرجعية 

األساسية للمبادرة.
وقال ان املبادرة متتاز بدرجة 
عالية من املرونة في التفعيل، 
وبحيث تت���واءم مع مختلف 
الثقاف���ات وتن���وع اجلمهور، 
ولعل أبرز طرق تفعيلها هو من 
خالل مزيج من الديبلوماسية 
واحلوار والكلمات واملوسيقى 
والصور إلبراز ما هو مشترك 
بيننا كأس���رة إنسانية، وهو 
ما يؤدي الى مزيد من التفاهم 
وقبول اآلخر، األمر الذي يعد 

مبستقبل أفضل للجميع.
الثاني من  وف���ي اجل���زء 
احملاضرة قدم د.كاظم احلاصل 
على الدكتوراه في الديبلوماسية 
الدولية  العام���ة والعالق���ات 
وصاح���ب الفكرة ومؤس���س 
املب���ادرة من خ���الل مواهبه 
األخرى كمؤلف وملحن ومؤدي 
باللغات العربية واإلجنليزية 
واإلسبانية بعضا من مؤلفاته 
من خالل األداء الصوتي والعزف 
على اجليتار، وصاحبه: أحمد 
رياض، املستش���ار بالسفارة 
الكوي���ت على  املصري���ة في 
»الب���اص«، وماج���د جناتي، 
رجل األعمال املصري في مجال 
الصناعة على »الدرامز«، وماجد 
خليفة، رجل األعمال املصري 
في مجال التكنولوجيا »لعرض 

الصور والشرائح«.


