
 15  محليات  الثالثاء ١١ اغسطس ٢٠٠٩   

 بشرى شعبان
التأهيل  ادارة مركز    أكد مدير 
املهنــــي للمعاقني حمــــد اخلالدي 
حرص اإلدارة على متابعة األبناء 
بعد انتهاء فترة التدريب وإيجاد 
فرص عمل لهم، وقال: ان تشغيل 
الذين أنهوا تدريبهم وتأهلوا للعمل 
ليس هدفا فقط بل انه نهج اتبعته 
اإلدارة عبر أنسب األساليب والطرق 
في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل 
لتأهيل املتدرب من ذوي اإلعاقة 
لالشــــتراك واالندماج في احلياة 
املعيشية واالجتماعية وبالتالي 
حتقيق أقصى درجة من االعتماد 

على الذات والفاعلية في احلياة، وهذا ال يكون إال بإتاحة الفرصة لهم 
للعمل مع األسوياء واالندماج في احلياة االجتماعية وااللتحاق بسوق 

العمل احمللي.
  وأوضح ان شهادة ملن يهمه األمر تعطى للمتدرب الذي أنهى تدريبه 
ملساعدته على إيجاد عمل مناسب له بعد اجتماع اللجنة الفنية التي تضم 
فريق عمل مكونا من االختصاصية االجتماعية والنفسية واملهنية ورئيسة 
قســــم التدريب والتشغيل واملتابعة ورئيسة قسم اخلدمة االجتماعية 
والنفسية واملوجهة الفنية بحضور مدير اإلدارة واالطالع على التقارير 
التتبعية للمتدرب والتقرير التلخيصي الذي يشمل الرأي االجتماعي 

والنفسي واملهني والطبي والتوصيات في تخريج املتدرب.
  وكشف اخلالدي عن برنامج عمل متكامل أعدته إدارة التأهيل املهني 
لشــــهر رمضان املبارك يتضمن العديد من األنشطة، منها املشاركة في 
اإلفطار اجلماعي فــــي دور الرعاية وتنظيم حفل قرقيعان وأنشــــطة 

أخرى. 

 حمد اخلالدي

 قطعتان فنيتان من معرض ذخيرة الدنيا

 ثامر الدخيل 

 الدخيل: التصدي لمحاولة استغالل الصحافة في اإلساءة للوحدة الوطنية
 اكد رئيس اجلمعية اخلليجيــــة للصحافة وحرية االعالم «غاب اف 
ام» ثامر الدخيل ان «ميثاق (كوغر) للصحافة واالعالم اخلليجي شــــدد 
على ان الصحافة واالعالم هما فكر وفلسفة يعبران عن الهوية والتراث 
والوحدة الوطنية اخلليجية، وان وسائل االعالم اخلليجية هي مؤسسات 
مجتمع مدني تساهم في بناء املجتمع اخلليجي، وتدافع عن قيم ومبادئ 
ومتاسك الوحدة الوطنية، عالوة على تصديها لكل من يحاول استغالل 
احلرية االعالمية لالساءة الى الوحدة الوطنية والوحدة اخلليجية، وهو 
ما نســــعى اليه في (غاب اف ام) ونحاول تطبيقه وممارسته على ارض 
الواقع، من خالل بياناتنا وتصريحاتنا الرســــمية وأنشطتنا وحمالتنا 
في اخلليج». وقال الدخيل في تصريح صحافي «ان ما نقرأه في بعض 
وسائل االعالم اخلليجية، من مشادات وتبادل للتهم بني مختلف اطياف 
املجتمع في بعض دول اخلليج حول بعض القضايا، ال يصب مطلقا في 
صالح الوحدة الوطنية وال في صالح متاسك املجتمع ووحدته، وال يعبر 
ابدا عن روح التسامح وتقبل اآلخر والعفو عنه، وهي القيم واملبادئ التي 

جبل عليها مجتمعنا اخلليجي بأسره مبا فيه املجتمع الكويتي، ولهذا فإن 
علــــى الصحافة واالعالم اخلليجي دورا كبيرا في تعزيز مفهوم الوحدة 
الوطنية واخلليجية بني ابناء املجتمع الواحد، عن طريق التصدي ومنع 
نشر وبث هذه االتهامات اجلارحة واملسيئة الفراد آخرين في  املجتمع، 
من قبل فئة قليلة تريد حتقيق اجندتها على حساب قيم وثوابت االغلبية 
الســــاحقة من ابناء املجتمع». وشدد على دور وسائل االعالم اخلليجية 
«كسلطة رابعة وكمؤسسة مجتمع مدني، متارس دورها من خالل الكتاب 
الصحافيني واحملللني وتوجهات املؤسســــة االعالمية، وتكون لها كلمة 
ويــــد طولى في ايقاف مثل هذه املواجهات وهذه االتهامات االعالمية بني 
املختلفني، وان تقوم بتوجيه الرأي العام احمللي واخلليجي نحو املصلحة 
العامة للمجتمع، وبيان مدى اهمية أمن البلد واستقراره ومتاسك ووحدة 
املجتمع احمللي واخلليجي على حســــاب هذه الفئات املتناحرة، وهو ما 
يتوافق مع مبادئ ميثاق (كوغر) االعالمي، الذي يسعى الن تكون وسائل 

االعالم اخلليجية، احدى قنوات بناء املجتمع اخلليجي». 

 «غاب اف ام» شددت على دور وسائل اإلعالم في الخليج كمؤسسات مجتمع مدني

 الكندري ومسؤولو قطاع العمل
   يلتقون أصحاب األعمال غدًا

 «الزراعة»: التعاون مع مراكز علمية وبحثية 
إلعادة تأهيل المناطق الصحراوية

 بشرى شعبان
  أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري حرص 

الوزارة على مناقشة القضايا مع اصحاب الشأن.
  وقال ان الوزارة ستعقد لقاء مفتوحا غدا االربعاء 
في قاعة االجتماعات مبقر غرفة التجارة والصناعة. 
مع اصحاب االعمال وممثلي الشركات مبشاركة من 

غرفة جتارة وصناعة الكويت ملناقشة اهم القضايا 
املتعلقة بسوق العمل في القطاع اخلاص وسيكون 
اللقاء برئاسته وحضور مسؤولي قطاع العمل في 
الوزارة. وأوضح أن قرار حتويل العمالة دون موافقة 
الكفيل خطوة جتاه القضاء على جتارة اإلقامات.وبني 

أن تسكني الشواغر سيتم خالل األيام املقبلة. 

 بشرى شعبان
  اكدت هيئة الزراعة حرصها على اعادة تأهيل 
املناطق الصحراوية وذلك عبر التعاون مع املراكز 
العلمية والبحثية املتخصصة سواء داخل الكويت 

او خارجها.
  وقـــد عقدت لهذه الغايـــة اجتماعا مع اللجنة 
املركزية لالشراف على تنفيذ املشاريع املتعلقة 
بإعادة تأهيل البيئة ومؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمي واملركز الدولي للبحوث الزراعية «ايكاردا» 
وذلك لبحث ومناقشة مشروع اعادة تأهيل وتنمية 
املصـــادر الصحراوية والبحرية في الكويت بعد 
التأثيرات الســـلبية التي تلت الغزو العراقي في 
عـــام ١٩٩٠، مؤكدة في بيان ان هذا االجتماع جاء 

ملناقشة جميع الوسائل وللقيام بتأهيل املناطق 
املتدهورة وكيفية حمايتها حيث تشمل العملية 
اعادة احيـــاء النباتات الفطرية احمللية واكثارها 
وانشاء وحدة تكنولوجيا للبذور وبنك للجينات 
اضافة الى تأهيل املراعي ووضع استراتيجية حلفظ 

البيئة البحرية وزيادة املخزون السمكي.
  واضافت انها تسعى لتأهيل املناطق الصحراوية 
واحياء النباتـــات الفطرية احمللية بالتعاون مع 
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة 
«ايكاردا» اضافة الى املشاريع املستقبلية التي تود 
الهيئة اقامتها خاصة انها قامت بتوقيع اتفاقية مع 
البترول الوطنية لتأهيل بعض املناطق واحياء 

النباتات الفطرية فيها. 

 برنامج عمل متكامل في شهر رمضان المبارك

 الخالدي: إيجاد فرص عمل للمتدربين 
نهج إدارة التأهيل المهني

 زوار معرض ذخيرة الدنيا: رؤية التحف الفنية 
الفريدة للحظة تستحق عناء انتظار الدخول 

 سانت بطرسبورغ ـ كونا: شهد معرض ذخيرة 
الدنيا املقام حاليا في متحف هيرميتاج الروســــي 
اقباال كبيرا من الزوار الذيــــن اعربوا عن اعجابهم 

باملعروضات.
  وابدى زوار املتحف ومقره مدينة بطرســــبورغ 
الروســــية اهتمامهم البالغ مبعرض «ذخيرة الدنيا 
فنون املصوغات الهندية في العصر املغولي االسالمي» 
التابع لدار اآلثار االسالمية في الكويت نظرا لندرة 

التحف واملصوغات التي يحتوي عليها.
  يذكــــر ان املعرض اقيم برعاية صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد  الذي أناب وزير النفط 
واالعالم الشــــيخ احمد العبداهللا الفتتاح املعرض 
بحضور املشرف العام لدار اآلثار االسالمية الشيخة 

حصة الصباح.
  وقال عدد من الزوار في لقاءات متفرقة مع «كونا» 
انه على الرغــــم من انتظارهــــم الطويل للحصول 
على تذاكر دخول نظرا للزحام الشــــديد فان رؤية 
التحف الفنية الفريدة للحظة واحدة يســــتحق كل 

هذا العناء.
  وقالــــت ايفانا مدييف التي تزور املعرض للمرة 
الثانية انها حرصت في يوم االفتتاح على ســــماع 
كلمات االفتتاح مباشرة من الوزير الكويتي معتبرة 
ان املعرض حــــدث ثقافي فني تاريخي بني البلدين 
مما يســــاهم مستقبال بتقوية العالقات بني البلدين 

في شتى املجاالت.
  وأكدت مدييف ان زيارة واحدة ال تكفي للتمتع 
بتلك التحف واملصوغات النادرة مشــــيرة الى انها 

دعت عددا من اصدقائها حلضور املعرض.
  واشادت باالستعدادات والعروض الدعائية في 
متحف هيرميتاج حيث سهلوا مقابلة الشخصيات 
وجها لوجه قائلة «ان تواضع الضيوف الكويتيني ال 

مثيل له حيث من املعتاد أن تقوم بعض الشخصيات 
الكبيرة باملطالبة بعدم فتح بعض القاعات اال بعد 

خروجهم منها».
  ومن جانبها قالت الســــائحة األميركية تريسي 
ماركينسن انها فوجئت عند زيارتها للمتحف باملعرض 

الكويتي واصفة اياه بـ «األخاذ».
  وأكدت ماركينسن انها مهتمة باحلضارة الهندية 
وكانــــت تدخر بعض املال لزيــــارة الهند لترى تلك 
احلضارة عن كثب موضحة ان الصدفة قادتها لهذا 
املعرض ملشاهدة هذه الروائع واخذ صور تذكارية 

للمصوغات والتحف.
  ومن جانبه شــــكر الزائر ميلوس شيركوف دار 
اآلثار ومتحف هيرميتاج حني قررا احضار عازفني 
ليعزفوا بعض املقطوعات الهندية على اآلالت الوترية 

الهندية.
  وقال شيركوف ان اهتمامه يتركز على املعروضات 
الفنية االسالمية وخاصة التي تعود الى ما بني القرنني 
الـ ١٥ والـ ١٨ حني كان لهؤالء الفنانني احلق بالتباهي 

مبا يقدمونه من مصوغات وحتف تصنع يدويا.
  يذكر انه من املتوقع ان يستقطب املعرض الذي 
افتتح في ٧ اغسطس اجلاري ويستمر حتى ٨ نوفمبر 
املقبل عددا اضافيا من محبي الثقافة والفنون والتحف 

وان يصل عدد الزوار الى نصف مليون.
  وتعتبر سانت بطرسبورغ احملطة الثانية ملعرض 
ذخيرة الدنيا في روسيا االحتادية حيث اقيم املعرض 
األول في متاحف الكرملني في العاصمة الروســــية 
موســــكو خالل الفترة مــــن ٢٠ فبراير الى ٢٠ مايو 
املاضــــي. وبعد انتهاء املعرض احلالي في روســــيا 
ســــينتقل الى سنغافورة خالل الفترة املمتدة من ١١ 
فبرايــــر الى ١٣ يونيو ٢٠١٠ ثــــم الى ماليزيا من ٢٨ 

يوليو الى ١٢ ديسمبر ٢٠١٠. 


