
02

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local
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فهد السالم: احلكومة أصبحت اآلن ملزمة بتحسني سجلها في حقوق اإلنسانمحليات
صرح رئيس مركز فهد السالم حلوار احلضارات والدفاع عن احلريات الشيخ فهد السالم العلي بأن مبناسبة 
انتخاب الكويت لتكون ضمن 15 دولة جديدة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة والواقع 
مقره في مدينة چنيف السويسرية، بعد انسحاب سورية من املجلس: »بات على الكويت اآلن االلتزام 
بتطوير سجلها في حقوق اإلنسان. لدينا اليوم دميوقراطية على الورق وليس دميوقراطية فعلية، وهذا 
ما يجب أن نسعى لتغييره، وأنا على ثقة من إمكانية حدوث ذلك. ونحن نعلم احلاجة للعمل بجد لتحقيق 
الدميوقراطية واحلرية، ولكن حتقيقهما يستحق اجلهود املبذولة، ويجب علينا البدء في بذل تلك اجلهود«.

احتاد الصحافة اخلليجية يدعم 
استقرار وسالمة البحرين

ناصر صباح األحمد 
يستقبل زائريه في الديوان السابق 

لسمو األمير بالبدع غدًا االثنني

»اإلحصاء« تبدأ الربط اإللكتروني 
مع بعض مؤسسات الدولة

أعلنت اإلدارة املركزية لالحصاء أنها ستقوم بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية وبنك التسليف واالدخار واملؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية لربط أنظمة املعلومات الكترونيا ما 
يضمن اجناز تعداد 2011. وقالت االدارة في بيان صحافي ان هذه 
اخلطوة تأتي بعد اش����تراط القرار الوزاري الذي أصدره نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد تقدمي الشهادة االحصائية 

الجناز معامالت املواطنني في اجلهات احلكومية السابقة.

عقدت األمانة العامة الحتاد الصحافة اخلليجية اجتماعها 
الثاني عشر في دبي يوم الثالثاء 17 مايو اجلاري برئاسة 

تركي بن عبداهلل السديري رئيس االحتاد.
وصرح االمني العام لالحتاد ناصر العثمان بأن األمانة 
العامة اس���تعرضت أوضاع االحتاد وقررت أن يعود الى 
أنشطته بعد اجازة الصيف، وهي االنشطة التي توقفت 
بس���بب الظروف التي مرت بها مملكة البحرين وما متر 
به منطقتنا العربية من حتوالت نأمل فيها اخلير لبلدان 

املنطقة وشعوبها.
كم���ا ق���ررت االمانة العامة عق������د املؤمت���ر الع���ام 
الثان��ي واجتماع اجلمعية العمومية الس���ادس الحت���اد 
الصحاف���ة اخلليجي���ة في شهر أبريل من العام املقب����ل 
2012 ب�عد أن تأج���ل عق����ده ه���ذا العام بس��بب الظروف 

املذكورة.
كما قررت االمانة العامة حتديد موعد جديد ال يتجاوز 
نهاية العام احلالي إلقامة احتفال تكرمي رواد ومؤسسي 
الصحافة السعودية ضمن تكرميها ملؤسسي ورواد الصحافة 
اخلليجية والذي بدأ بتكرمي الرواد في مملكة البحرين في 

العام املاضي 2010.
وقال االمني العام ان االمانة العامة لالحتاد تكرر شكرها 
وتقديرها حلكومة البحرين على دعمها ومساندتها الحتاد 
الصحافة اخلليجية الذي تستضيف مقره بالعاصمة املنامة 
وتقدم له كل ما يس���هل أداء مهمته والقيام بدوره خلدمة 

الصحافة اخلليجية.
كما تؤكد األمانة العامة تأييدها املطلق الستقرار مملكة 
البحرين وتعرب عن دعمه���ا الكامل لكل اخلطوات التي 
تتخذه���ا اململكة لتثبيت أمن وس���الم����ة األوضاع فيها 
وصيانة مصالح ش���عبها واملقيمني على أرضها، متمنية 
أن تس���ير البحرين بكل ثبات نحو م���ا تصبو اليه من 
رفعة ومناء في ظل قيادة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء وصاحب الس���مو امللكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد.
وقدمت االمانة العامة باسم الصحافة اخلليجية التهنئة 
لالستاذ تركي بن عبداهلل السديري رئيس االحتاد على 
حصوله عل���ى جائزة الصحافة العربي���ة كأفضل كاتب 
عمود لعام 2011، والى ناصر العثمان األمني العام مبناسبة 
حصوله أيضا على جائزة الصحافة العربية »شخصية 
العام االعالمية لعام 2011« والى ضاعن شاهني عضو االمانة 
العامة � رئيس حترير جريدة البيان مبناس���بة حصوله 
على جائزة شخصية العام االعالمية من جائزة ماجد بن 

محمد االعالمية للشباب بدبي.

يس���تقبل الش���يخ ناصر صباح األحمد اجلابر الصباح 
زائري���ه الكرام، غدا االثنني املواف���ق 23 مايو 2011 وذلك في 
الديوان السابق لوالده حضرة صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل ورعاه، مبنطقة البدع قرب مسجد الشيخة بدرية األحمد 

بني صالتي العصر واملغرب اسبوعيا.

الشيخ ناصر صباح األحمد

da3wa2011@gmail.comعودة أنشطة االحتاد بعد إجازة الصيف دعوة للتفكير

ثقوب 
في ثوب 

الوحدة الوطنية
انه ملن املنطق أن يكون احلديث عما 
حدث في يوم االربعاء الثامن عشر 

من مايو الذي يعتبر يوما اسود 
حالك السواد في دميوقراطية الكويت 

والذي سيذكرها التاريخ بأنها أول 
دميوقراطية في العالم يستعمل فيها 
»العقال« في ضرب النواب بعضهم 

البعض بدال من مقارعتهم احلجة 
باحلجة والرأي بالرأي بدال من تبادل 
الشتائم واللهجة الفجة.. املنطق يقرر 
ان احلديث يجب ان يبدأ عن االسباب 

واملسببات واخللفيات والتراكمات 
التي أدت الى هذه النتيجة.. ولكن هذه 
النتيجة الصادمة لكل من رآها وتابعها 

جتبرنا على ان يكون احلديث عنها 
وعن النتائج اخلطيرة التي ستنتج عنها 

تباعا..
سيذكر التاريخ أنه في يوم االربعاء 

الثامن عشر من مايو 2011 ذبحت 
فيه االخالق واريق فيه ماء الوجوه 

وديست فيه الكرامات وأين؟ في 
مجلس االمة.. وممن؟ من بعض أعضاء 

مجلس االمة! املجلس الذي يضم 
نخبة من املجتمع او هكذا يفترض 

ان يكونوا! سيذكر اهل الكويت هذا 
اليوم بغصة وألم وبعضهم سيذكره 
بتحسر وندم.. واالخطر من ذلك ان 

ما حدث لن مير مرور الكرام لدى 
القواعد اجلماهيرية التي ينتمي اليها 

الطرفان املتشاجران.. سيظل ما حدث 
جرحا غائرا في النفوس ونارا حتت 

الرماد تنتظر من ينفخ فيها.. ولن ينفع 

فيها مصاحلات وحب اخلشوم وعفا 
اهلل عما سلف.. الن الذي حدث امر 

غير عادي النه حدث نتيجة التعصب 
والتطرف واالنحياز الى الفئوية من 

جهة.. وانتصارا ملبدأ »انصر اخاك ظاملا 
او مظلوما« من جهة اخرى! وللتدليل 
على ذلك ان من يقرأ املقاالت املؤيدة 

لكل طرف يكتشف هذه احلقيقة 
ويكتشف حالة االنقسام اخلطيرة التي 
يعيشها املجتمع الكويتي هذه االيام..! 
وال يظن احد ولو للحظة واحدة ان ما 

حدث نتيجة خلالف شخصي حدث 
في ساعته.. ال.. انه خالف فكر ونهج 
وخالف اهداف ووسائل وغايات وهذا 
اخطر ما تواجهه الكويت في تاريخها 

اليوم حيث انه ليس من املستبعد 
ونتيجة لالحتقان الذي متر فيه الساحة 
الكويتية نتيجة للتعصب على اختالف 

انواعه ان تكون هناك شرارة تشعل 
نارا تأكل االخضر واليابس وتثير 

»تسونامي« اجتماعيا ال يبقي وال يذر!
وخالصة القول ان هناك حقيقة يجب 

ان نعيها جميعا ويعيها حكماء هذا 
البلد الطيب وهي ان نسيج وجتانس 

املجتمع الكويتي لم يعد كما كان.
واملتأمل في حال هذا املجتمع اليوم 

»توجهات واطروحات وتصرفات 
وعادات وانتماءات« سيجد أن هذا 

املجتمع تكاد تضيع هويته الكويتية 
اخلالصة ويكاد يفقد بوصلته الوطنية.. 

مجتمع ال يعي او يتجاهل املخاطر 
التي تهدد استقراره ووجوده ككيان 

وكشعب متميز له خصوصيته.. 
حيث ان كثيرا من افراده لم يعودوا 
يشعرون بأهمية التفكير في سالمة 
الوطن وينصب جل اهتمامهم على 
كيف يستنفعون من خيراته فقط.. 

الن ما تربوا عليه ال يشعرهم بأنهم 
»مواطنون« في »وطن« امنا جاءت 

تربيتهم بأنهم افراد في جماعات لها 
اهدافها وغاياتها.. والؤهم وانتماءاتهم 
وعاطفتهم جلماعاتهم وفي يقينهم ان 

املواطنة شيء والوطنية شيء آخر، 
وما حدث في يوم االربعاء االسود ما 
هو اال بعض نتاج ملا يعيشه املجتمع 
الكويتي اليوم.. وقد يأتي من يقول 
ان ما حدث وقع داخل قبة البرملان 

بخطأ نائب بحق آخر ولكننا نذكر كل 
من يعتقد ذلك ان اسبابه وتراكماته 

جاءت كنتيجة مباشرة ملا يحدث في 
الساحات واملنتديات وفي اجهزة 

االعالم من شحن وتشنج وتعصب.. 
االمر الذي يكشف لنا حقيقة خطيرة 
وهي ان مجتمعنا يعاني من ثقوب ال 

يستهان بها في ثوب الوحدة الوطنية.. 
وان بقيت تلك الثقوب دون معاجلة 

جادة وحاسمة فانها ستتسع ال 
محالة وستشهد الكويت ال سمح اهلل 

»تسونامي« اجتماعيا وسياسيا ال يعلم 
نتائجه اال اهلل.

٭ تنبيه: احلذر احلذر يا أهل الكويت 
الفتنة طلت برأسها، والفتنة ان شبت 
ترى الدبرة ما راح اتعرف راسها من 

كرياسها!

ماكدونالدز الكويت تستكشف »عالم البحار«

برنامج ماكدونالدز الكويت اجلديد يهدف 
إلى تعليم األطفال احلياة البحرية

»اإلصالح« ترد على االستفسارات االثنني واألربعاء
أعلن مدير ادارة العالقات العامة في جمعية اإلصالح االجتماعي 
مش���عل الزير ان جمعية االصالح االجتماع���ي ارتأت التواصل مع 
جماهيرها من خالل توفير خدمة الرد على االستفسارات الشرعية 
واألسرية عبر الهاتف ولهذا اختارت مساء يوم االثنني للتواصل مع 

د.حمود القشعان للرد على جميع األسئلة التي يحتاج أصحابها الى 
استشارات أسرية او اجتماعية على هاتف رقم 22543479، في حني 
مت تخصيص يوم األربعاء لتلقي االستفسارات واألسئلة الشرعية 

من خالل التواصل مع د.علي الراشد على هاتف: 99666754.

قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في الكويت بإطالق برنامج »عالم 
البحار« اجلديد والتابع لوجبة »الهابي ميل« في الكويت. ويأتي هذا 
البرنامج في إطار جهود ماكدونالدز في الكويت والتزامهم بتوعية 
وتعليم األطفال في جو مليء باملتعة والترفيه في جميع املطاعم الـ 

62 في الكويت.
و تبدأ فعاليات برنامج »عالم البحار« مبسابقة للفنون واحلرف 

والتي تتيح الفرصة لألطفال خللق ورسم احلياة حتت البحار 
واحمليطات، وسيقوم األطفال بالرسم والعمل على ألواحهم الفنية 

باستخدام الشعاب املرجانية، واألوراق امللونة، واأللوان التي 
ستتوافر في مطاعم ماكدونالدز.

و ستقوم جلنة مكونة من املتخصصني في ماكدونالدز بالتحكيم 
على األلواح واألعمال الفنية، وسيتم اختيار فائز من 18 مطعما 

مختارا ملاكدونالدز في الكويت، وسيحظى الفائز في هذه املسابقة 
بدعوة لرحلة خاصة إلى املركز العلمي يوم 26 اجلاري. كما 

سيحظى الفائز بجولة حول حوض األسماك وسيتم دعوته حلضور 
فيلم في صالة IMAX، كما ستقوم سلسلة مطاعم ماكدونالدز 

بعرض العمل الفني للفائز في مطاعمها ملدة أسبوع. 
و في هذا السياق، قال جورج خوام، مدير التسويق في ماكدونالدز 

الكويت: »نحن نسعى لتقدمي األفضل للمجتمعات التي نعمل بها، 
ونحرص دائما على اغتنام جميع الفرص للتعامل مع األطفال 

واملساهمة في تعليمهم، ونهدف إلى خلق جو من املرح في الوقت 
نفسه لكي يستمتع األطفال كونهم جزءا من هذا النشاط التعليمي«. 

و سيتم تسليم األطفال كتيبا يحتوي على املعلومات املفيدة عن 
عالم البحار، والذي سيتيح لهم الفرصة بأن يطلعوا على املعلومات 
املثيرة عن األسماك ومخلوقات البحر املفضلة لديهم وذلك إضافة 

إلى األلعاب التعليمية املمتعة، كما ستضم مجموعة النشاطات فقرة 
»فن الرمال« والتي ستتيح الفرصة لألطفال لتصميم زجاجاتهم 

بالرمال امللونة.

الفريق أول م.أحمد الرجيب وكيل وزارة الداخلية السابق


