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مشاركو مهرجان مجموعة الـ 29 اخلطابي حول حرية التعبير شددوا على ضرورة توسيع رقعة مساحتها 

الغبرا: احلركات الشبابية اجلديدة لن تختفي بل ستزداد 
زخمًا وستنتشر بحكم تراكم التجربة وإميانها باحلريات

املجلس الوطني للثقافة يستضيف معرضًا تشكيليًا 
لفنانني إيرانيني من ذوي االحتياجات اخلاصة

أكد املشاركون في مهرجان 
أين؟«  إل���ى  التعبير  »حري���ة 
اخلطابي الذي أقامته مجموعة 
29 مساء أمس األول في نقابة 
احملامني عل���ى تراجع الكويت 
من حيث حرية التعبير بعدما 
كانت تتصدر قائمة الدول األكثر 
حرية عن التعبير وذلك نتيجة 
أعمال القمع للحريات احلاصلة 
مؤكدين أن هذا القمع ال يقتصر 
على احلريات السياسية وحسب 
بل هي حريات فكرية وعلمية 
وتكنولوجية وغيرها. وأكدوا 
أيض���ا على ض���رورة احترام 
احلري���ات كونها حق���ا مكفوال 
دوليا ودستوريا مطالبني بتوفير 
مساحة أكبر للحريات خاصة في 

هذه املرحلة احلرجة.
وخالل مشاركته في املهرجان 
قال أس���تاذ العلوم السياسية 
د.شفيق الغبرا ان حرية التعبير 
هي التي منتلكها في نقد السلطة 
سواء كانت حكومة أو برملانا أو 
أي إطار سلطوي يقع فوق الناس. 
وقال ان احلالة العامة التي تعاني 
منها حرية التعبير في الوطن 
العربي متشابهة رغم اختالف 
درجته���ا كما حص���ل في زمن 
القومية واالسالمية  التحوالت 
وكم���ا يحصل اآلن ف���ي زمن 
التحوالت الدميوقراطية«، مشيرا 
إلى أنه ي���رى أن »احلرية هي 
نقد السلطات باختالف أنظمتها 
وهي ترتبط بأكثر السلطات قوة 
ألن قراراته���ا تؤثر على حياة 
الناس حيث ان أخطاءها قد تصل 
باألمور إلى أسوأ مراحل التردي 

والفساد«.
وأكد الغبرا على أن املجتمع 
العرب���ي اختب���ر ف���ي العقود 
املنصرمة نزعتني متناقضتني 
حاجته إلى س���لطة تنظم أمن 
مجتمعه ومن جهة أخرى حاجته 
إل���ى التعبير ع���ن احتياجاته 
وقضاياه، مضيفا أن هذا املجتمع 
باستثناء لبنان والكويت سادت 
فيه فرضية »نتنازل عن حرياتنا 
لقاء األمن واالس���تقرار« حيث 
التأييد  العربية  الدول  حشدت 
لهذه الفرضية التي وصلت اآلن 
إلى طريق مس���دود إذ ثبت أن 
تسليم احلريات بيد الدولة يؤدي 
إلى تردي املجتمع وتبديد أمواله 
وإن وقع خاللها تقدم مرحلي.

وأوضح الغبرا أن األس���وأ 
في الدول غي���ر الدميوقراطية 
هو متكنها من قم���ع واعتقال 
من تري���د دون رادع باالضافة 
إلى تزييف احلقائق واقتناص 
األخطاء وفي بعض احلاالت ال 
التعبير عن  املواطن  يستطيع 
رأي���ه باالنتق���اد لوحده حيث 
سيتهم باخليانة واالنتماء إلى 

يستضيف املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
التش���كيلي  للف���ن  معرض���ا 
لفنانني ايرانيني اثنني من ذوي 
االحتياجات اخلاصة بالتعاون 
مع املستشارية الثقافية لسفارة 
إيران لدى الكويت وذلك بتاريخ 
24 من الشهر اجلاري في متحف 

الفن احلديث.
وقالت املستشارية الثقافية 
في بيان صحافي ان هذا املعرض 
يحييه الفنانان زهرة اعتضاد 
التي ولدت مبتورة  السلطنة 
اليدين وآرش رزقي بارز املصاب 
بالشلل لتسليط الضوء على 
قدرة العقل البش���ري وإبداعه 
ف���ي تخطي جمي���ع املعوقات 
والصع���اب وترجمة إبداعاته 

إصدار قان���ون واضح خاص 
باجلرائم االلكترونية أس���وة 
بال���دول املتقدم���ة وذل���ك ألن 
محاس���بة أي شخص يجب أن 

تكون وفق قانون واضح. 
وحول املعاناة التي يتعرض 
لها املعتقلون أكد الناش���ط في 
قضية البدون أحمد التميمي أنه 
تعرض لالعتقال مرارا وتكرارا 
بسبب مطالبته بأبسط احلقوق 
االنسانية ومت اتهامه على اثرها 
بتهم االعتداء على األمن وتكسير 
مركب���ات الداخلية رغم س���نه 
الكبيرة التي ال تسعفه على فعل 
ذلك. وقال ان تهمة حرية التعبير 
هي تهمة بسيطة بالنسبة إلى 
املعاناة التي يعيشها البدون. 

من جانبه اس���تنكر عضو 
مجموعة 29 علي خاجة اعتقال 
ثالثة ش���بان كانوا في احدى 
املظاهرات صباح���ا للمطالبة 
بالغاء مرسوم الصوت الواحد 
قائال إنه »ال ميكن أن تقتل الفكرة 
بالقمع بل س���يكون لفعلك هذا 
م���رود أكبر، ألن كل من يخرج 
من املعتقل يزداد ثقة بنفس���ه 
ومبطالبه، وإن مت قمع الفكرة 
ومنعها من األلس���ن فال ميكن 

منعها من العقول. 
كما مت عرض ڤيديو مسجل 
للمحامية البحرينية ندى ضيف 
حتدثت خالله ع���ن منعها من 
دخول الكويت على يد السلطات 
األمنية والتحقيق معها لساعات 
حول مش���اركتها في مظاهرات 
بالدها األمر الذي أصاب ابنتيها 
انها  بالهل���ع رغم  الصغيرتني 
جاءت لقضاء اج���ازة قصيرة 

في الكويت فقط.
وختاما كان���ت كلمة عضو 
مجموعة 29 رن���ا العبدالرزاق 
التي حتدثت عن حملة »حرية 
التعبير« التي نظمتها املجموعة 
وقالت انه مت اختيار هذا التوقيت 
بعناية »ألنه لألسف هناك من 
يطالب باحلرية اآلن وهو يشارك 
أو شارك في قمعها سواء بالتأييد 
أو الصمت كما حدث مع األطفال 
ومع حرية البحث العلمي ومع 
املعتقلني ومع االخوة البدون«، 
مؤكدة ان املجموعة تسعى إلى 

ازالة هذا التناقض.
كما انتقدت العبدالرزاق بقاء 
التجمعات واس���تمرار  قانون 
الس���لطة في تطبيق���ه معربة 
عن عتبها على نواب املجالس 
السابقة لعدم الغائهم هذا القانون 
الذي يحد م���ن حرية التعبير 
السلمي وقد سمعنا اليوم خالل 
هذا املهرجان عن مناذج متنوعة 
من التضييق على حرية التعبير 

في الكويت.
رندى مرعي  ٭

إلى أعمال مبهرة وملهمة.
ان  واضافت املستش���ارية 
الفنانة زهرة من مواليد 1962 
وتقضي جمي���ع احتياجاتها 
وهواياتها م���ن خالل تطويع 
قدميه���ا تعويضا ع���ن يديها 
املبتورتني منذ الوالدة موضحة 
أنها »تفعل ذلك مبهارة وروح 
حت���د وابداع فاق���ت حتى من 

ميلكون اجساما كاملة«.
واشارت الى ان زهرة عاشت 
معاناة منعتها من الدراسة في 
اعاقتها لكنها  صغرها نتيجة 
واصلت التعليم فيما بعد وهي 
تطمح الى دراس���ة الدكتوراه 
في علم النف���س العيادي بعد 
ان حازت على املاجستير بهذا 

االختصاص.

الفنانة  واضافت ان ه���ذه 
ترس���م لوحاتها بقدميها وهو 
امر اثار اعجاب املشاهدين في 
اكثر م���ن 60 معرضا لها على 
مستوى إيران وعشرة معارض 
دولية في كل من سورية ولبنان 
وقطر واالمارات وتايلند والصني 
والبوسنة والهرسك والسعودية 
وغيرها من البلدان. واوضحت 
ان زهرة عضو متقاعد من وزارة 
التربية والتعليم لألشخاص 
االستثنائيني وعضو الرسامني 
الدوليني في املانيا وعضو في 
احت���اد اخلطاط���ني اإليرانيني 
النس���اء  وحائ���زة على لقب 
الشهيرات للعام 2000 في ايران 
وعلى جائزة فيلم الرشد للعام 
2009 وجائزة العنقاء البلورية 

املخجل أن يكرم أحد األدباء في 
الكويت ثم يتم منع كتابه من 
التداول داخلها في العام التالي، 
الرقيب  مطالبة بايقاف مقص 
وايقاف منع املثقفني من دخول 
البالد بسبب اختالفنا مع بعض 

اآلراء اخلاصة بهم«. 
وعن املضايقات التي يعانيها 
بعض االعالميني حتدث املذيع 
علي دش���تي ع���ن جتربته مع 
النيابة على  إل���ى  التحوي���ل 
خلفية عرضه لبعض اللقطات 
في برنامج���ه والتي تختص 
بأحداث تيماء مش���يرا إلى أنه 
»في الكويت من يحاس���ب هو 
من يتكلم، كما أن احلكومة دائما 
ما تشجع على حربة الرأي مع 
إبداء مالحظة صغيرة هي أنه 

إياك ومخالفتي الرأي«.
الوسائل  وقس���م دش���تي 
اإلعالمية إلى 3 أقس���ام، قسم 
ينظ���ر إل���ى احل���دث كأنه لم 
يحدث، وآخ���ر يصور احلدث 
بش���كل عكس���ي ويصور أن 
القانون قد تع���رض لالنتهاك 
وأنه مت االعت���داء على الدولة 
ويقوم مبغازلة احلكومة ويبرر 
القمعية.  الوسائل  استخدامها 
والقسم األخير هو الذي يضع 
األمور في مواقعها ويحاول نقل 

األمور كما هي.
م���ن جانبه اس���تنكر مدير 
جمعية حقوق اإلنسان الكويتية 
احملام���ي محم���د احلميدي ما 
يتعرض له األطفال من اعتقال 
الس���لطات  وضرب عل���ى يد 
األمني���ة رغم توقي���ع الكويت 
على معاه���دات دولية تلزمها 
بعدم املس���اس بحقوق الطفل 
واحترامها، وقال ان مجرد اعتقال 
طفل لدفعه على قول ما لم يفعله 

هو جرم بحد ذاته.
التعبير قال  وعن مس���ألة 
احلمي���دي انه عل���ى احلكومة 

اخلارج وهو من أشد األسلحة 
املستخدمة حاليا«.

وبني أن احلركات الشبابية 
اجلديدة لن تختفي بل ستزداد 
زخما وستنتش���ر بحكم تراكم 
التجربة وهي ح���ركات تؤمن 
باحلري���ات ووجودها أصبح 
يعتمد على تأمني هذه احلريات، 
مشيرا إلى أن األخيرة مرتبطة 
أكثر من أي وقت مضى بتأمني 
التعبير وهذا يتضمن  مصادر 
تطوير مفه���وم الدولة املدنية 
بصفتها دولة العدالة والقانون 
والتداول على السلطة بني من 
يكون في القمة وبني من يكون 
القاع، حي���ث تتبدل معها  في 
الشخصيات فتارة تكون ممن 
القاع وأحس مبعاناته  عايش 
وتارة تكون ممن هو مقبل على 
النزول من القمة والعودة إلى 

املجتمع.
واضاف أن اخلطاب العنصري 
هو انتهاك حلقوق االنسان بحد 
ذاته وأن الهدف األعمق حلرية 
التعبير هو جعل الفئات املهمشة 
قادرة على اسماع صوتها وقادرة 

على التغيير.
من جانبها تساءلت الناشطة 
ش���يماء عس���يري عن سبب 
اس���تخدام الس���لطة لسياسة 
االعتق���ال والتنكي���ل وفرض 
الغرامة الباهظة على من يفرج 
عنهم حتى وصل األمر الى سجن 
20 ش���خصا خالل شهر واحد 
فقط. وتوجهت عس���يري إلى 
القائمني على القرار بأن تتسع 
مس���احة احلريات في الكويت 

لتعود إلى ما كانت عليه. 
من جانبه���ا حتدثت أفراح 
الهندال ع���ن الرقابة املفروضة 
على الكتاب والكتب وقالت »إنه 
م���ن املخجل أن يق���وم الكاتب 
مبراجعة كلماته مرارا وتكرارا 
قبل نشرها خوفا من املنع، ومن 

د.شفيق الغبرا في مقدمة احلضور

القالف: »طريق اإلميان« تنظم ورشة عمل نتعرف من خاللها على 6 خطوات للتغيير اإليجابي

»حّصن نفسك من صحبة السوء« مع حمود القشعان
 في مسجد جابر العلي الليلة

الس���اعة  اليوم من  يلتقي 
التاسعة مساء  السابعة حتى 
القش���عان عض���و  د.حم���ود 
العلوم  التدريس بكلية  هيئة 
االجتماعية بجامعة الكويت، مع 
املصلني في مسجد جابر العلي 
بضاحية الشهداء بجوار البطاقة 
املدنية من خالل ورشة عمل في 
اطار سلسلة احملاضرات وورش 
العمل التي ينظمها مش���روع 
رياض اجلنة التابع ملبرة طريق 
االميان حت���ت عنوان »حصن 
نفس���ك«. صرح بذل���ك مدير 
عام مبرة طريق االميان محمد 

العمل مخصصة للذكور فقط 
ومحددة االعمار، بحيث تضم 
االعم���ار من 17 الى 23 عاما ملا 
لهذه املرحلة العمرية من سمات 
خاصة منها حب التطلع واملعرفة 
والتقليد مما يدفع البعض الى 
مطالعة وتقليد ما هو سيئ من 
خالل زمالء الدراسة او العمل او 
غيرها من صحبة السوء، مشيرا 
الى ان »رياض اجلنة« سيمنح 
املشاركني شهادة معتمدة بعد 

االنتهاء من ورشة العمل.

ليلي الشافعي  ٭

القالف، مضيفا ان د.القشعان 
س���يتناول موضوع حتصني 
النفس من صحبة السوء وما لها 
من اثر على انحراف الشخص 
عن جادة الص���واب وذلك من 
خالل 6 خطوات عملية ينبغي 
ان يتبعها الش���خص ليتغير 
سلوكه تغييرا ايجابيا يتحاشى 
من خالله املغريات واملتغيرات 
التي ميك���ن ان يفرضها عليه 
اصحاب السوء وذلك من خالل 
اطار علم���ي وعملي يوضحه 
د.القشعان خالل هذه الورشة. 
كما اشار القالف الى ان ورشة 

محمد القالفد.حمود القشعان

في مسابقات البارا اوملبيك للعام 
2009 وقد مارست حياكة السجاد 
العجمي في متحف سجاد ايران 

ايضا.
واضافت ان زهرة متارس 
الرس���م والتخطيط واحلياكة 
وصناعة الس���جاد مبهارة كما 
متارس أنش���طتها الشخصية 
مثل الطباعة وقيادة السيارات 
والطبخ واحلياكة وكل اعمال 

البيت بواسطة قدميها.
وقالت املستشارية ان الفنان 
آرش رزقي من مواليد 1970 وقد 
تعرض في سنة 1991 حلادث 
في النخاع الش���وكي أدى الى 
الى  اصابته بالش���لل مشيرة 
انه كان يعش���ق الرس���م منذ 
الطفولة وسرعان ما أدرك أن 

لديه مهارة وال يس���تطيع أن 
يختار مهنة اخرى غير الرسم 

في املستقبل.
واضافت ان���ه بعد احلادث 
واعاقة يديه فكر في أن ميارس 
هوايته املفضلة بالفم ولكن بعد 
فت���رة وجيزة حتس���نت يداه 
القلم على  واستطاع مع ربط 
يديه أن يبدأ التمارين واستعاد 

قواه الفنية.
واشارت الى انه بعد سبعة 
أشهر من إعاقته باتت لديه دوافع 
اكثر وكان طموحه أن يرس���م 
األحاسيس وتطلعاته اجلديدة 
وفتح مركز دورات تعليم الرسم 
حتى أصبح في سجله سبعة 
معارض فردية و32 مش���اركة 

في املعارض اجلماعية.
تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة ال�صفي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

الأ�صتاذ عبداهلل �صهاب اأحمد

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

»األحمدي التعليمية« أهدت الدعيج الدستور 
و»قانون اخلدمة« وكلمة األمير

الدويهيس: التخطيط هو الشورى احلقيقية 
باتفاق األغلبية على األهداف واألساليب

متهيداً لتعميمها على موظفي املنطقة وإدارات املدارس 

خالل ورشة عمل »مفاتيح عالم التخطيط« في روضة البحتري 

استقبل محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
في مكتبه في ديوان ع����ام احملافظة وفدا من منطقة 
االحم����دي التعليمية ضم كال من مديرة املنطقة منى 
الصالل ورئيس قسم الشؤون القانونية سعد العجمي 
والباحث القانوني في القسم فوزي الزهاميل والذين 
اهدوه نسخة من الدستور الكويتي وقانون اخلدمة 
املدنية ونظامها وجميع ما يتعلق بالوظائف احلكومية 
من قوانني ولوائح، باالضافة الى كلمة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح االحمد في احتفالية الدستور 
وجمعت جميعها على »سي دي« تثقيفي توعوي متهيدا 
لتعميمها على موظفي ادارة منطقة االحمدي التعليمية 

أك����د رئيس مكتب التخطيط ف����ي معهد الكويت 
لألبحاث العلمية السابق عيد الدويهيس على أهمية 
التخطيط في السياسات العامة من حيث كفاءة البرامج 
وارتباطها بالتنمية واملشاريع اإلمنائية كونه يتطلب 
حتمل املسؤولية اجلماعية من جميع العاملني.جاء 
ذلك خالل ورشة عمل أقامتها جلنة التنمية واإلبداع 
ملديرات رياض األطفال منطقة العاصمة التعليمية 
في روضة البحت����ري بقيروان صباح امس بعنوان 
»مفاتيح عالم التخطيط« حتت رعاية مراقب التعليم 

املتوسط عادل الراشد.
وأضاف الدويهيس أن التخطيط عمل جماعي في 
جتميع املعلومات وحتليلها ونقاشها الذي سيؤدي 
إلى جتميع العقول وجعلها تعمل مع بعضها البعض، 

وادارات مدارس املنطقة بجميع مراحلها مبناس����بة 
احتفاالت الكويت بالذكرى ال� 50 للدستور.

 وأكدت مديرة منطق����ة االحمدي التعليمية منى 
الصالل ان »القائمني على هذا النشاط في املنطقة ممثلني 
في قسم الشؤون القانونية بذلوا جهودا طيبة تهدف 
لتوعية وتثقيف مسؤولي وموظفي املنطقة بالدستور 

الكويتي ومواد قانون اخلدمة املدنية«.
 وثمنت »اهتمام محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج املتواص����ل بالعملية التعليمية في احملافظة 
وحرصه على تذليل جمي����ع العقبات لتقدمي خدمة 

تعليمية مميزة للنشء«.

وهو الشورى احلقيقية باتفاق األغلبية على األهداف 
واألس����اليب واالهتمام مبصلحة اجلماعة واألفراد 
وحتديد ما يجب أن تعمله املؤسس����ة خالل سنة أو 
خمس س����نوات أو أكثر. وقال الدويهيس ان الهدف 
من الورشة معاجلة التخطيط سواء كنا موظفني أو 
مس����ؤولني، الننا بال تخطيط ال نستطيع ان نتقدم 
كأفراد او مؤسس����ات او دول. واضاف: »الكثير من 
املجتمعات على قناعة بأن التخطيط علم، وأننا بحاجة 
إل����ى متخصصني فيه، النه ال توجد لدينا خطط في 
العالم العربي وأغلبها خطط وهمية أو جزئية وقليل 
منها اجليد. داعيا في ختام حديثه اجلميع الى تعلم 

أساسيات التخطيط، الن العلم قبل العمل.
محمود الموسوي  ٭

محافظ األحمدي مستقبال وفد املنطقة التعليمية
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