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جمعية احملامني احتفت بإطالق سراحهما.. والعبدالهادي أكد أن مشكلة عيال الكويت لم تنته

اجلاراهلل: أبلغنا اإليرانيني بحسم بأن مسرحية اعتقال اليحيى واملاجد يجب أن تنتهي

لسماع اي مقترحات او آراء تساهم 
في دفع عملية اخالء سبيلهما فورا، 
فه����ذان املواطنان حالتهما معقدة 
الى حد ما بالنس����بة لألميركيني، 
فعندنا مشكلة مع األسف بسبب 
الذين كانوا معتقلني  ابنائنا  احد 
في غوانتنامو ومت اخالء سبيله 
وإعادته الى الكويت ثم فوجئنا به 
مع األسف وقد توجه الى العراق 
وق����ام بعملية انتحارية قتل فيها 
أميركيني، فهذا التصرف نسف كل 
جهودنا في هذا الشأن وألغى كل 
الوعود من اجلانب األميركي بإخالء 
سبيل املواطنني الكندري والعودة، 
فقد عّقد هذا التصرف املسألة بشكل 
كبير، وهم في كل مناسبة يذكرون 
املواطن الكويتي الذي توجه الى 

بغداد وقتل األميركيني.
ورغم ذلك لن نيأس وسنواصل 
االتصال باألميركيني ومستعدون 
ان نس����مع منكم اي افكار تساهم 
بالفعل في اطالق سراحهما، ونتمنى 
في القريب العاجل ان شاء اهلل ان 
نسمع أخبارا مفرحة عنهما ونسمع 
عن انفراج في قضيتهما بالفعل. 
ووجه اجل����اراهلل كالمه للمحامي 
عادل العبدالهادي ردا على طلبه 
بتخصيص طائرة لوفد يقوم بزيارة 
املعتقلني الكندري والعودة قائال: 

أعطنا أفكارك وسنتجاوب معك.
مؤمن المصري  ٭

اليهما بوفد سياسي وقانوني وطبي 
لزيارتهما.

وحتى لو منعت الواليات املتحدة 
مثل هذا الوفد من زيارتهما فسيكون 
لذل����ك مردود سياس����ي وإعالمي 
عاملي على أعلى املستويات، وهذا 
رجاء خاص م����ن محاميهما، وقد 
وصلتني اآلن منهما رسالة بأنهما 
يعانيان بشدة. ورد اجلاراهلل على 
العبدالهادي بأن شكره على كالمه، 
مؤكدا ان وزارة اخلارجية لم يغب 
عنها هذا األمر. وأضاف ان الكويت 
وعلى أعلى س����لطة وهو صاحب 
السمو األمير في كل زيارة للواليات 
املتحدة وم����ع كل رئيس أميركي 
التقى به صاحب الس����مو األمير 
كان يط����رح معه قضية املعتقلني 
الكويتيني في غوانتنامو. لقد مت 
االفراج عن عدد من املعتقلني هناك 
وعملية االفراج عنهما لم تكن سهلة 
بل كانت نتيجة جهد كبير قامت 
به الس����لطات الكويتية ونتيجة 
ضغط على احلكومات األميركية 
املتعاقبة ونتيجة مس����اع كبيرة، 
واآلن وصلن����ا الى مرحلة حرجة 
وحساس����ية مع االثنني اللذين لم 
يتم االفراج عنهما، ولكنني أؤكد 
لك ان املساعي لم تتوقف، مساع 
على كل املستويات مع السلطات 

األميركية لالفراج عنهما.
وأضاف: ونحن مس����تعدون 

املواطنني مضربان عن الطعام منذ 
ستة أش����هر في غوانتنامو، فايز 
الكندري يعاني من آالم حادة في 
الفقرتني الرابعة واخلامس����ة من 
العمود الفقري، فأنا محاميهما وعلى 
اتصال لصيق بهما وأدري ان فايز 

يعاني من هذه اآلالم.
لقد اكتفت اخلارجية الكويتية 
باملراسالت واملكاتبات ولكنني أعتقد 
ان هناك املزيد ميكن ان تقوم به 
الكويتية، وحتى اآلن  اخلارجية 
لم يخرج من الكويت وفد طبي أو 
وفد شعبي من أهالي احملتجزين 
لزيارتهما. وأذكر احلكومة الكويتية 
بان حكومة أفغانس����تان سمحت 
ملواطنيه����ا وأهال����ي احملتجزين 
األفغان في غوانتنامو بأن يتوجهوا 
الى هن����اك لزيارتهم، بينما نحن 
دولة حليف استراتيجي للواليات 
املتحدة وعالقتنا مع األميركان عالية 
املستوى والشعبان متجانسان مع 
بعضهما وإلى اآلن لم يخرج واحد 
من أهل الكويت لزيارة املعتقلني 

الكويتيني في غوانتنامو.
وأنا اآلن أنقل هموم فايز وعلى 
املأل أقول لكم: س����اعدوا أهاليهم 
وساعدونا وعلى األقل دعونا نعطيم 
بصيص أمل اننا نتذكرهم، سخروا 
لنا طائرة ولو صغيرة حتمل على 
متنها بعض أفراد أسرتيهما ووفدا 
طبيا. واحملامون مستعدون للخروج 

طيبة وحضارية الى حد ما، فقد مت 
احتجازهما ألنهما قاما بالتصوير 
من دون تصريح بهذا ولكن لم يكن 
هناك اساءة لهما او تعذيب أثناء 
احلجز. واختتم اجلاراهلل تصريحه 
قائال: ميزة الش����عب الكويتي انه 
يلتف حول نفسه في األزمات، فال 
التي  تتصوروا حجم االتصاالت 
كانت تأتينا من كل مكان، فالكل كان 
يسأل: ماذا كان وضعهما وماذا صار 
بالنسبة لهما؟ فهذا شيء مفرح، 
ومثلج للصدر ومريح لنا، ونرجو 
ان نستمر بهذه الروح، واحلمد هلل 
ان املواطنني عادا الينا بالس����المة 
وأرجو اال تتكرر مثل هذه املأساة 

مع احد من الكويتيني.
وهن����ا عل����ق احملام����ي عادل 
عبدالهادي بأن مشكلة عيال الكويت 
لم تنته، فقد عاد عادل ورائد الى 
اهلهما وذويهما واحلمد هلل ولكن 
هناك مواطنان كويتيان مهمان جدا 
وهما محجوزان لدى الس����لطات 
األميركية في معسكر غوانتانامو 
منذ عشر سنوات هما فايز الكندري 

وفوزي العودة.
أنا باألمانة كنت ألوم اخلارجية 
الكويتي����ة ومازل����ت ألومها، وأنا 
بصراحة أرى ان اخلارجية الكويتية 
ال تتدخل بقوة في هذا امللف وأنا 
أستغل هذه املناسبة ألقول لك ان 
عيال الكويت يعانون من آالم، فكال 

الكويتيان في احلجز. وقد وصل 
الس����فير االيراني هنا الى مرحلة 
لم يعد يعطينا اي معلومات عن 
املوض����وع. حتى س����فيرنا هناك 
»أبوأحمد« لم يستطع ان يرد علينا 
اال بالتمنيات ما جعلنا نقلق. ولكن 
وهلل احلم����د قيادتنا في الكويت 
ممثلة في صاحب الس����مو األمير 
وس����مو ولي العهد وسمو رئيس 
الوزراء كان����وا حريصني على ان 
يكون هناك ش����يء حاسم في هذا 

املوضوع وأال تطول املسألة.
وبدأنا نصعد ف����ي اتصاالتنا 
بعد ان اتصل بي »أبوعادل« وبدأنا 
جهودا أكبر في تصعيد اتصاالتنا 
وهلل احلمد وصلنا الى مرحلة تبشر 
باخلير عندما اتصلت الس����لطات 
اإليرانية بالسفير الكويتي هناك 
وأبلغ����وه انه ميكن����ه ان يلتقي 
باملواطنني الكويتيني متهيدا لإلفراج 
عنهما. ونحمد اهلل اننا طوينا هذه 

الصفحة.
وأحب في هذه املناسبة ان أتقدم 
بالشكر والتقدير للسلطات االيرانية 
فقد كانوا لألمانة متجاوبني معنا 
وكان����وا في كل م����رة نتصل بهم 
يقولون ان االفراج عنهما س����يتم 
واملس����ألة مس����ألة اجراءات، كما 
ان معاملة الس����لطات للمواطنني 
الكويتيني كما س����معنا منهما لم 
تكن معاملة سيئة بل كانت معاملة 

احتجازهما في ايران.
لقد كن����ا مطمئنني الى ان هذه 
املش����كلة س����يتم حلها باجلهود 
الت����ي بذلتها اخلارجية  احلثيثة 
الكويتية في هذا الشأن والسيما 
الس����فير مجدي الظفي����ري الذي 
جربناه كثيرا في جتارب س����ابقة 
وأنا أعرفه جيدا منذ ان كنا ندرس 
في القاهرة. وال يسعنا اال ان نتقدم 
بالشكر للوكيل والسفير على ما 
بذاله من جهد. وقدم الشريان هدية 
رمزية وهي درع اجلمعية لكل من 
اجلاراهلل والظفي����ري حتية من 

اجلمعية وتقديرا جلهودهما.
من جانبه، قال الس����فير خالد 
اجل����اراهلل انه قد كل����ف مبقابلة 
وكيل وزارة اخلارجية االيرانية 
اليحيى واملاجد  وطرح موضوع 
معه. وقد التقيت به وأبلغته بكل 
صراحة ان هذا املوضوع لن يخدم 
العالقات وأضفت انه مت التعامل مع 
هذا املوضوع بطريقة مبالغ فيها 
أكثر من ال����الزم، وقلت له: أناس 
يقومون بالتصوي����ر اتهمتموهم 

باجلاسوسية.
وأبلغته ان هذا العمل سيسيء 
للعالقات بني البلدين وأنا أحمل لك 
رسالة واضحة من حكومة الكويت 
بأن هذه املس����رحية املزعجة لنا 
يجب ان تنتهي. وبصراحة بدأنا 
نقلق مع مرور األيام واملواطنان 

أعرب احملامي ع����ادل اليحيى 
واملصور رائد املاجد عن سعادتهما 
البالغة بإطالق سراحهما بعد 36 
يوما من احلبس في سجن األهواز 
في ايران، كما تقدما بخالص الشكر 
واالمتنان لصاحب السمو األمير 
وس����مو ولي عهده األمني وأركان 
وزارة اخلارجية الكويتية وعلى 
رأس����هم وزير اخلارجية ووكيل 
الوزارة والسفير الكويتي في طهران 
على ما بذلوه من جهد كبير أدى 

الى اطالق سراحهما أخيرا.
جاء هذا خالل احلفل الذي أقامته 
الكويتية على  جمعية احملام����ني 
شرف اليحيى واملاجد مساء أمس 
األول والذي حضره وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
وس����فيرنا لدى طه����ران مجدي 
الظفيري وعدد كبير من احملامني 

ورجال الصحافة واإلعالم.
ألق����ى احملامي ش����ريان  وقد 
الش����ريان كلمة نيابة عن رئيس 
جمعية احملامني قال فيها: نتوجه 
بالش����كر اجلزيل لوكي����ل وزارة 
اخلارجية خال����د اجلاراهلل الذي 
كان معن����ا على اخلط مباش����رة 
والشكر موصول للسفير مجدي 
الظفيري ال����ذي كان متواجدا مع 
جمعية احملامني حلظة بلحظة في 
متابعة ملف الزميل عادل اليحيى 
وصديق����ه رائد املاجد طوال فترة 

لقطة تذكارية للمشاركني في االحتفال الذي أقامته جمعية احملامنيوكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل والسفير مجدي الظفيري  )محمد ماهر(

الزميل مؤمن املصري مهنئا عادل اليحيىدرع للسفير مجدي الظفيري ..ودرع تذكارية للوكيل خالد اجلاراهلل

الوزير الشمالي التقى الري..و جتمع للمهندسني الصناعيني في اجلمعية اليوم

مبق���ر اجلمعية، في إطار القيام 
بحملة توعوية توضح مقومات 
هذا التخصص الهندسي وأهميته، 
وال���دور الذي ميك���ن أن يلعبه 
وطبيعة العمل التي يباش���رها 
املهندس الصناعي من خالل هذا 
إلى ندوات  التخصص، مشيرة 
توضيحية يشارك فيها عدد من 
األساتذة املتخصصني في الهندسة 
الصناعية وزيارات ميدانية لعدد 
من اجله���ات احلكومية ومنها 
ديوان اخلدمة املدنية، مؤسسة 
الكويتية والش���ركات  البترول 
التابعة لها، والوزارات األخرى 
في الدولة باالضافة إلى عدد من 
شركات القطاع اخلاص الكبرى 

في البلد.

الى الوزير الش���مالي بالش���كر 
على اهتمامه وسماعه لتأكيداتهم 
بأن االس���تمرار في جتاهل هذا 
االدارية  الهياكل  التخصص في 
والتنظيمي���ة ملش���اريع الدولة 
سيحدث خلال كبير في منظومة 
الهندس���ي والتنموي،  العم���ل 
ويحقق الضياع املهني ملجموعة 
املهندس���ني الشباب  كبيرة من 
املتخصصني في هذا التخصص 

الهندسي املهم.
وأضافت عضو مجلس إدارة 
اجلمعي���ة: ان جتمع���ا خاص���ا 
سيقام لنحو 150 من املهندسني 
الذين  واملهندسات الصناعيني، 
يعانون من ع���دم توافر فرص 
عمل لهم، سيعقد اليوم الثالثاء 

أعلن���ت جمعية املهندس���ني 
الكويتية أمس عقد جتمع اليوم 
الثالث���اء مبقرها، لنحو 150 من 
املهندسني واملهندسات احلاصلني 
على تخصص هندسة صناعية 
والذين لم تتوافر لهم فرص عمل 
رغ���م مرور عدة س���نوات على 
تخرجهم، مشددة على ضرورة 
االهتمام مبهندسي ومهندسات 
»الهندس���ة الصناعي���ة« الذين 
يعانون من التجاهل عند بحثهم 
عن ف���رص التوظي���ف وغياب 
هذا التخصص م���ن تصنيفات 
القطاعني  ف���ي  اجلهات املعنية 

العام واخلاص.
عضو مجلس اإلدارة املهندسة 
زينب الري قالت ان وزير املالية 
ووزير الصحة مصطفى الشمالي 
اس���تقبلها مؤخرا مع م.س���الم 
الدوسري ومهندستني متخرجتني 
وعاطلتني عن العمل هما م.فاطمة 
البسام وم.جنان الغربللي، حيث 
قدموا له ش���رحا عن معاناتهم 
إزاء ع���دم اعتماد تخصصهم أو 
الى فرص  التقدم  تصنيفه عند 
العمل املتاحة أو عند مباشرتهم 
لعمله���م، قدموا له ش���رحا عن 
القضايا الهندسية التي تندرج في 
إطار تخصص الهندسة الصناعية 
وأن ه���ذا التخصص يدخل في 
جميع املش���اريع التنموية التي 

تنتظرها الكويت.
وزادت الري: ان اللقاء عقد في 
إطار قرار مجلس ادارة اجلمعية 
التواص���ل ولق���اء املس���ؤولني 
واملعني���ني في اجله���ات العامة 
واخلاص���ة لش���رح أهمية هذا 
التخصص ومزاي���اه، متوجهة 

الشمالي مستقبال الري والدوسري والبسام والغربللي

تواصل أنشطة الشهر الثقافي بجمعية املهندسني والهندال يحاضر عن اإلدارة اليابانية 

صالح البارون يتوسط مجموعة من املهندسني واملهندسات

نبذل مساعي على 
كل املستويات 

لإلفراج عن معتقلينا 
الباقيني في 
»غوانتانامو«

قيام أحد أبناء الكويت 
املفرج عنهم بعملية 

انتحارية قتل فيها 
أميركيون يعوق عملية 

اإلفراج عن العودة 
والكندري

تتواصل في جمعية املهندسني الكويتية أنشطة 
الشهر الثقافي الهندسي التي انطلقت مطلع 
الشهر اجلاري حتت شعار »من أجلكم في 

جمعية املهندسني.. الثقافة تتجدد«، حيث بدأت 
مساء امس األول )األحد( أنشطة ورشة عمل 

االدارة اليابانية للمحاضر د.عبداألمير الهندال 
والتي ستستمر حتى يوم غد الثالثاء، ويوم 
األربعاء املقبل ستكون هناك حلقة نقاشية 

بعنوان »هندسة االدخار« للمحاضر كركري.
وشهد االسبوعان األوالن من أنشطة الشهر 

عددا من احملاضرات والبرامج التدريبية التي 
ساهمت في تعزيز التواصل مع جميع األعضاء 

حيث ان املشاركة بهذه األنشطة مجانية 
ومتاحة جلميع املهندسني واملهندسات.

فقد شهد االسبوع األول ورشتي عمل األولى 
قدمتها احملاضرة كفاح عبداحلميد وهي 

بعنوان »حتليل اخلط والرسومات«، والثانية 
»بيت العمر خطوة بخطوة« وقدمها املهندسون 
راشد العنزي عن أسس البناء، وحسني ميرزا 
عن األعمال امليكانيكية في البناء وخالد ملك 

عن التمديدات الكهربائية.
وتضمن االسبوع الثاني أيضا ورشة عمل 

بعنوان »هندسة العالقات العامة« حاضر فيها 
صالح البارود، وشهدت حضورا مميزا وتفاعال 

من قبل اجلمهور، وكانت هناك ندوة بعنوان 
»املباني الراقصة« للمحاضر م.رافي.

هذا وسيشهد االسبوع املقبل ورشة عمل 
بعنوان »الذكاء املالي« للمحاضر د.جمال املال، 
وحلقة نقاشية عن »هندس حياتك« يحاضر 

فيها م.عبداهلل عيد العتيبي.


