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اتحاد عمال البترول يلغي غبقته الرمضانية2
اعلن املجلس التنفي���ذي الحتاد عمال البترول 
وصناع���ة البتروكيماوي���ات عن الغائ���ه للغبقة 
الرمضانية السنوية املعتادة التي يقيمها للعاملني 
في القطاع النفطي والتي كان من املقرر اقامتها االثنني 
31 اجلاري وذلك مواس���اة الهالي شهداء ومصابي 

حادثة خيمة اجلهراء.

ودعا املجلس التنفيذي املولى عز وجل ان يتغمد 
الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان 
يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومين بالشفاء 
العاجل على املصابني ويحفظ الكويت وشعبها من 
كل مكروه حتت ظل ورعاية صاحب السمو االمير 

وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

البدر مع اجلوائز التي حصل عليها

مشعل البدر خالل احدى املسابقات

)أسامة البطراوي(اللواء فيصل اجلزاف متوسطا الرحالة الكويتيني وعددا من احلضور

مجموعة »الفرحة واألمل« تنظم حفل إفطار
لألمهات المسنات في دور الرعاية اليوم

تسعى مجموعة »الفرحة واالمل«، وهي 
مجموعة تطوعية باجتهاد شخصي، لرسم 
االبتس���امة على وجوه املرضى واملسنني 
واملعاقني السيما خالل شهر رمضان الفضيل 
عن طريق زيارتهم والقيام بأنشطة للترفيه 

عنهم.
وحرصت مجموعة »الفرحة واالمل« منذ 
بداية تأسيسها عام 2007 على زيارة املرضى 
واملس���نني واملعاقني للترويح عنهم بعمل 
احلفالت واملسابقات واالنشطة الدينية من 
خالل جهود فردية ال تنضوي حتت اي مظلة 

سوى حب العمل التطوعي.
وقالت رئيسة مجموعة »الفرحة واالمل« 
اميرة الشمري ل� »كونا« ان افراد املجموعة 
سيقومون بزيارة لالمهات املسنات في دور 

الرعاية اليوم لالفطار معهم وتقدمي هدايا 
العيد وذلك برفقة داعية دينية.

واضاف���ت ان املجموعة س���تنظم حفل 
»قرقيعان« في 18 رمضان الطفال السرطان 
مبستشفى حسني مكي جمعة لتقدمي الهدايا 
والقرقيعان بهدف اضفاء البهجة على وجوه 
االطفال الذين يصارعون هذا املرض املتعب 
واملرهق »فهم يستحقون شيئا من البهجة 

التي سنحرص على تقدميها«.
واش���ارت الى ان »الفرحة واالمل« اول 
مجموعة تطوعية تضم اطفاال »ألننا نرغب 
ف���ي أن نعلمهم حب اخلي���ر والعطاء دون 
مقابل مع االعتماد على النفس وبالفعل فقد 
احبوا العمل التطوعي وتعاطفوا مع املعاقني 

واملسنني الذين بادلوهم العطاء باحلب«.

البدر أول غواص داون في الكويت حقق
عدة بطوالت وحصل على العديد من الجوائز

كبير في كل نواحي احلياة من 
التحدث مع اآلخرين والتعبير 
عن احتياجاته واالعتناء مبظهره 
وقدرته على اس���تخدام ادواته 
املنزلية والتصرف باستقاللية 

ومتتعه بثقة كبيرة بنفسه«.
واكد ان جناح مشعل ولد لدى 
اسرته شعورا باملسؤولية في نقل 
جتربتها الى اآلخرين بالتعاون مع 
اولياء امور ومتطوعني حملاولة 
طرح كل قضايا هذه الفئة على 
املجتم���ع للقضاء على املفاهيم 
اخلاطئة وتوفير كل متطلباتها 

عن طريق االعالم.
انه يج���ري حاليا  واضاف 
التخطيط لتنظيم رحلة بحرية 
عبر احمليط االطلس���ي ملشعل 
وزميله من نفس احلالة السباح 
الدوسري بغرض عرض  خالد 
قضايا هذه الفئة على مستوى 
الهدف  الى  العالم والوص���ول 
النهائ���ي املتمثل في خلق رأي 
ع���ام واع يعطي ذوي االعاقات 

الذهنية كل حقوقهم.

خاللهما قدرة ه���ذه الفئة على 
التعلم والتدرب.

واش���ار الى حصول مشعل 
عل���ى ميداليات ذهبية وفضية 
وبرونزية ف���ي لبنان وايرلندا 
وتون���س وقطر ودبي والصني 
وفي بطوالت محلية اخرى كما 
التحق ببرنامج تلفزيون االطفال 
ليصبح احد اعضاء فريق مقدمي 
البرنامج الذي ساهم بخلق وعي 
اعالمي كبير عن هذه الفئة داخل 

وخارج الكويت.
وذكر ان مشعل شارك بعدة 
ندوات ومحاضرات في املدارس 
واجلامع���ة وبرام���ج اذاعي���ة 
وجتمع���ات فس���اعد ذلك على 
توسعة مداركه وشجع اآلخرين 
على عدم اخلجل من وجود ابن 

لهم من هذه احلالة.
واعرب عن اعتقاده واسرته 
ان مشعل »كان ميكن ان يصبح 
في قمة التخلف لو ترك باملنزل 
ولم يتم دمجه بالعالم اخلارجي 
اال ان الدمج طور حالته بشكل 

بشرى شعبان
لم تستطع االعاقة منع الشاب 
مش���عل  البدر الذي ولد بحالة 
متالزمة الداون من ان يكون اول 
غواص داون في البالد ليتفوق 
محليا واقليميا وعامليا في هذه 

الرياضة.
واس���تع�رض والد مش���عل 
ل� »كونا« امس مس���يرة تفوق 
ولده بادئا بالقول انه من مواليد 
عام 1985 وترتيبه اخلامس بني 
ثالثة اخ���وان واختني له مبينا 
انه هو احلالة الوحيدة باألسرة 

من الدوان.
واضاف جاسم البدر انه لم 
مير بتجارب مماثلة »ولم يكن 
لدينا معلومات كافية عن الطريقة 
الصحيحة لرعايته فتعرضنا في 
األيام األولى لصدمة كبيرة خفف 
منها امياننا بضرورة قبول عطاء 
اهلل سبحانه وتعالى والتوجه 
التي تس���اعد  الط���رق  لبحث 

حالته«.
وقال ان اهتمام جميع افراد 
األس���رة بدأ به واسفر ذلك عن 
جترب���ة ناجحة ترت���ب عليها 
زيادة قدراته الذهنية والبدنية 
وانعكس ذلك ايجابا على حياته 
وعلى االسرة بشكل عام نتيجة 
دمجه باملجتمع الى س���ن ال�15 
حيث التحق باألنشطة الرياضية 
ما زاد من منو قدراته الذهنية 

والبدنية.
وبني ان ذلك االمر »جعلنا نقدر 
الدمج والرياضة حلياة  اهمية 
الفئة ونشعر باملسؤولية  هذه 
جتاه اآلخرين من هذه الفئة التي 
متثل اع���دادا كبيرة حتتاج الى 
رعاية مشتركة من جميع أفراد 

املجتمع«.
ب���ان رعاية مش���عل  وافاد 
بدأت م���ن خالل مرافقته ألفراد 
االسرة منذ صغره الى األسواق 
والدواوين واملطاعم والزيارات 
العائلية ومختلف املناس���بات 
لتعوي���ده عل���ى التعام���ل مع 
اآلخرين وتعويد املجتمع على 

التعامل معه.
وقال »كما بحثنا في هواياته 
واعطيناه الفرصة لتنميتها مثل 
الرسم واملوسيقى وهواية صيد 
السمك وتعليمه السباحة الى ان 
اثبت ق���درات مميزة ما كان له 
ان يحققها لنفسه لو لم تتح له 

االمكانات لالشتراك فيها«.
واضاف البدر ان مشعل انضم 
الى الن���ادي الكويتي للمعاقني 
وحقق اجنازات بالسباحة والعاب 
القوى على مستوى عاملي وعربي 
وخليج���ي ودخل دورة غوص 
باملعدات على مس���توى عاملي 
وحصل على شهادتني اثبت من 

ناصر الساير د. موضي احلمود

الساير: سجل »الوطني« حافل بالمبادرات والرعاية والدعم لمختلف مؤسسات المجتمع المدني
انسجاما مع رسالته االجتماعية وحرصه على 
دعم ورعاية االنش����طة االجتماعي����ة والتعليمية 
والصحية، يرعى بنك الكويت الوطني حفل تكرمي 
خريجي الثانوية العامة ف����ي املدارس الكويتية 
)ألقسام االدبي والعلمي والديني( للعام الدراسي 
احلالي 2009/2008 حت����ت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في قاعة 

سلوى صباح األحمد 31 اجلاري.
هذا وأشادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال����ي د.موضي احلمود مببادرة البنك الوطني 
الكرمية بدعم ورعاية حفل تكرمي اوائل خريجي 

الثانوية العامة في املدارس الكويتية للعام الدراسي 
2009/2008 وحرص����ه على دعم وتعزيز اجلهود 
التي تبذلها وزارة التربية في هذا املجال، واعربت 
د.احلمود عن سعادتها برعاية هذا احلفل مقدرة 
اجلهود اخليرة التي يقوم بها القطاع في الكويت 

في دعم مسيرة التعليم.
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر مس����اعد الساير انه اميانا من بنك 
الكويت الوطني مبسؤوليته االجتماعية جتاه ابناء 
وطنه وخاصة الشباب منهم، وفي اطار توجهنا لدعم 
احلركة التعليمية والتربوية في البالد، وتعزيزا 

للجهود الطيبة التي تبذلها وزارة التربية في هذا 
الصدد، يقوم »الوطني« بدعم ورعاية حفل خاص 
لتكرمي اوائل خريجي الثانوية العامة، وذلك تأكيدا 
عل����ى اهتمامنا بتلك الفئة الواعدة من الش����باب 
الكويتي وتقدمي الوعد لهم في هذه املرحلة املهمة 

من حياتهم الدراسية.
ويش����مل حفل التكرمي 10 طالب من اوائل كل 
من القسمني العلمي واألدبي بشكل عام و47 طالبا 
وطالبة من اوائل الكويتيني في القسم االدبي و50 
طالبا وطالبة من اوائل الكويتيني في القسم العلمي 
و5 طالب من اوائل املعهد الديني بش����كل عام و5 

طالب كويتيني من طلبة املعهد الديني، باالضافة 
ال����ى تكرمي طالبتني من أوائل الثانوية العامة في 

مدارس التربية اخلاصة.
وأوضح الساير أن اهتمام بنك الكويت الوطني 
برعاية ودعم مختلف األنشطة التعليمية واألكادميية 
في الكويت يأتي انطالقا من إميانه بدوره الوطني 
وقناعته الراسخة بأن االستثمار في اإلنسان هو 
االستثمار املستقبلي األمثل، مشيرا الى ان سجل 
»الوطني« عل����ى هذا الصعيد حاف����ل باملبادرات 
وأعمال الدعم والرعاية ملختلف مؤسسات املجتمع 

املدني.

البنك يرعى حفل وزارة التربية لتكريم أوائل الثانوية العامة

استقبلهم عقب جولتهم حول العالم بالدراجات اآللية

الجزاف أشاد بجهود الرحالة الكويتيين: نهدف لتعريف العالم
بدور الشباب ونشر ثقافة التعارف والتواصل بين الشعوب

فاطمة السعيد
أش����اد رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف بجهود 
فري����ق الرحالة الكويتيني الثالثة 
بعد انته����اء جولتهم حول العالم 
بدراجاتهم اآللية التي حملت شعار 
العالم«. وقال  »كويتيون ح����ول 
اجلزاف في تصريح للصحافيني 
عقب اس����تقباله فري����ق الرحالة 
مساء امس األول مبقر الهيئة ان 
شباب الكويت استطاعوا بعزميتهم 
العالية واميانهم وحبهم لبلدهم 
حتدي الصعاب وحتمل مش����اق 
الترحال من اجل اس����تكمال هذه 
الرحلة التي وصفها ب� »الش����اقة 
واملرهقة« وايصال رسالة الكويت 

الى دول العالم.
وأضاف ان الهيئة التي دعمت 
مثل هذا احلدث للمرة األولى كانت 
على اتص����ال متواصل مع فريق 
الرحالة منذ بداية الرحلة في ال� 15 
من مايو املاضي وحتى وصولهم 
الى ارض الكويت. وأكد ان الهدف 
م����ن الرحلة هو تعري����ف العالم 
التطوعي  الكويتي  الشباب  بدور 
ونشر ثقافة التعارف والتواصل 
بني شعوب العالم وجتسيد روح 
التحدي والصعاب واملثابرة التي 
ميتلكها هؤالء الشباب. وشدد على 
ان الفترة املقبلة ستشهد دعما جديدا 

بها خالل الرحلة.
وأثنى السلطان على دعم الهيئة 
العامة للفريق، مؤكدا انه لوال هذا 
الدعم ملا استطاع الفريق مواصلة 

مشواره بنجاح.
من جانبه هنأ مساعد رئيس 
مجل����س االدارة جاس����م يعقوب 
شباب الرحالة بعودتهم من الرحلة 
وحتقيقهم رسالة مهمة وهي تعريف 
العالم من هم الشباب الكويتيون. 
واوضح ان شعار الرحلة »كويتيون 
ح����ول العال����م« أي انهم وضعوا 
الكويت نصب أعينهم طوال رحلتهم 
التي مروا فيها بالعديد من الدول 
حاملني احملبة والسالم من الشعب 

الكويتي الى جميع الدول.
أما حسني أش����كناني فقال ان 
شعوره ال يوصف بهذا االستقبال 
اخلاص من رئيس مجلس االدارة 
الل����واء متقاعد فيص����ل اجلزاف 
وجميع القائمني على هذا العمل، 
واوض����ح ان اجلول����ة متت على 
البيرمي  أما علي  دراجات نارية. 
فقال ان رسالة احملبة املوجهة الى 
الكويت تفيد بأنه باإلمكان التعامل 
مع التحديات من خالل االستمرار 
واملثابرة ولفت الى ان هناك صعوبة 
أخرى واجهتنا متثلت في صيانة 
الدراجات النارية في مناطق نائية 
ال توجد فيها قطع الغيار الالزمة 

للدراجات.

من قبل الهيئة جلميع الشباب إلبراز 
هواياته����م وترجمتها على ارض 
الواقع، مؤكدا ان هذا الدعم يأتي 
القيادة السياس����ية  بتوجيه من 
الكويتي وحرصها على  للشباب 
تنمية مواهب الش����باب وتفعيل 
دوره����م على جميع املس����تويات 
الرحلة  واألنش����طة. وكان مسار 
التي مثلها كل من مهند السلطان 
البيرمي  وحسني اشكناني وعلي 
تضمن الكويت والسعودية ثم الهند 
ثم آسيا الوسطى والصني وأميركا 
الشمالية ثم قارة أوروبا وشمال 

افريقيا ثم مصر مرورا الى سورية 
واألردن ثم السعودية والكويت.

وقال الرحال����ة الكويتي مهند 
السلطان في تصريح صحافي ان 
الفريق واجه العديد من الصعوبات 
والعوائق والتي كان أبرزها صعود 
هضبة »التب����ت« في الصني التي 
ترتفع 5.250 آالف متر عن سطح 
األرض، مضيفا ان الفريق حتامل 
على نفسه في جتاوز هذه املرحلة 
وسط انخفاض نسبة األوكسجني 

وضعف قوة التحمل.
وأضاف الس����لطان ان الفريق 

حمل رس����الة التضامن واملواساة 
الكويتية إلحدى املدن االيطالية التي 
تعرضت للزلزال، مشيرا ان هذه 
املبادرة لقيت اشادة واستحسان 

اجلميع.
وأوض���ح ان الرحلة أعطت 
انطباع���ا جيدا لدى العديد من 
األشخاص في العالم عن الكويت 
»أرض الصداق���ة والس���الم«، 
مضيفا ان الدراجات حملت علم 
العامة  الهيئة  الكويت وشعار 
الى جانب  للشباب والرياضة 
ملصقات من الدول التي مروا 

»الزراعة«: مضمار جديد للمشي بالرميثية
أعلن نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية بالهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية توفيق الحداد عن 
افتتاح مضم��ار مشي جديد بمنطقة الرميثية قطعة 5، وق��ال 
انه يعتبر م���ن أح��دث إنجازات قطاع الزراع���ة التجميلي��ة، 
ويضاف الى مجموعة الخدمات التي تقدمها الهيئة الى سك��ان 

المنطقة.
وقال الحداد انه تمت زراعة المضمار وغرس 21 شجرة نخيل 
نسيجي مع تمديد شبكة ري حديثة لري الزراعات على جانبي 
المضمار، واضاف انه يناشد مرتادي المضمار من هواة المشي 
المحافظ���ة على نظافته وتجنب القيام بأي أعمال من ش���أنها 

االضرار بتلك الزراعات او بشبكة الري بالموقع.

السنان: تشكيل لجنة حكومية 
لحماية الشباب من العنف

بشرى شعبان
طالب مدي���ر ادارة رعاية 
االحداث عبداللطيف السنان 
بلجنة حكومية لحماية الشباب 
من العنف والشغب من خالل 
ضرورة وض���ع آلية لتنفيذ 
البرامج العالجية واالرشادية 

للمشكالت االجتماعية.
واوض���ح ف���ي تصريح 
صح�اف��ي ارتفاع نسبة اعداد 
الن��زالء خ��الل شه��ر يولي��و 
الماضي حيث بلغ الع��دد 284 
حدثا واكثر القضاي��ا الت��ي 
ارتكبها االحداث هي الع�ن��ف 

والض��رب والمشاجرة خالل هذا الشه��ر وهي نسبة مرتفع��ة 
مقارنة مع االش���ه��ر الماضي��ة حيث نج��د ان��ه شه��ر ماي��و 
ك��ان العدد 237 ح��دثا ازدادوا الى 256 حدث��ا ف��ي شهر يوني��و 
وارتفع الى 284 حدث�����ا من�ه�م 267 حدثا من الذكور و17 م�ن 

االناث.
معلال هذا االرتفاع خالل االش���هر الماضية بارتفاع نس���بة 
نزالء االحداث وارتكابها لقضايا العنف من مش���اجرة وضرب 
باستخدام اآلالت الحادة مما يسبب دخولهم لمؤسسات االحداث 
وفترة االجازة الصيفية ووقت الفراغ الذي يقضيه االبناء دون 
تخطيط واس���تثمار من قبل االسر مشيرة الى ضرورة تكاتف 
جميع الجهات الحكومية من خالل وضع آليات لتنفيذ البرامج 
العالجية واالرشادية للمشكالت االجتماعية واالعراض المرضية 
الناتجة عن الطالق وترشيد االعالم بحيث يركز على الجوانب 
الديني���ة واالخالقية في المجتمع الكويتي والعمل على توعية 

الشباب الكويتي حتى ال ينخرطوا في العنف.

عبداللطيف السنان

عادل العتيبي
افتت����ح النائب مخلد العازمي 
معرض ابداعاتي في جمعية بيان 
التعاونية بحضور رئيس مجلس 
ادارة اجلمعي����ة ياس����ر الكندري 
وأعضائه����ا، وتضم����ن املعرض 
هواي����ات الش����باب الكويتي من 
تصاميم وأشكال فنية وعطورات 

ودراعات.
وأك����د العازمي ف����ي تصريح 
صحافي ان احلركة التعاونية قدمية 
ومتميزة منذ القدم من خالل توفير 
جميع احتياجات املستهلكني واقامة 
املهرجان����ات لتخفيف العبء عن 
املواطنني باالضافة الى ان اجلمعية 
تعمل دائما ملصلحة املواطن واملقيم 
في تخفيض األس����عار متمنيا ان 
تساهم الش����ركات مع اجلمعيات 
العطاء أفض����ل املنتجات بجودة 

صرح رئي����س الهيئة اإلدارية 
بجمعية إحياء التراث اإلس����المي 
)بيان ومش����رف( ناظم املسباح 
ب����أن اإلدارة وكعادتها في كل عام 
تقيم والئ����م إفطار للصائمني في 
عدة مس����اجد والتي تتواجد فيها 
اجلاليات املس����لمة، حيث قامت 
وقبي����ل ش����هر رمض����ان املبارك 
بتوزيع مواد التموين على األسر 
الفقيرة واملتعفف����ة، وذلك ضمن 
مش����روع »التموين الرمضاني«، 
والذي يهدف الى تقوية الروابط 
أفراد املجتمع، وبث  األخوية بني 
روح التكافل والتعاون، واملساهمة 
في توفير امل����واد الغذائية طيلة 
أيام ش����هر رمضان املبارك. وقال 
ان من املشاريع التي تنفذها االدارة 
مشروع »املاجلة« الرمضانية بقيمة 
25 دينارا، وهناك ايضا مشروع 
»بيت الصدقات« والذي يجمع عدة 

عالية وسعر مناسب.
واضاف ان قانون التعاون من 
أولويات اهتماماتنا في مجلس األمة 
وقال: نحن نبادر الى إصدار قانون 
التع����اون ملا فيه من دعم احلركة 

مشاريع خيرية في مشروع واحد 
حتت شعار »جنمع لك اعمال اخلير 
في مشروع واحد«، وتشمل هذه 
املشاريع: مشروع ماجلة رمضان 
داخل الكويت، ومش����روع إفطار 
صائم داخل الكويت، ومش����روع 

التعاوني����ة مع وضع الش����روط 
والضوابط وستكون هناك مناقشة 
لهذا القانون ألن احلركة التعاونية 
رائدة وحاصلة على أفضل حركة 

تعاونية على مستوى العالم.
العازم����ي بتنظي����م  واش����اد 
جمعية بيان التعاونية واهتمامها 
باملنتجات األس����رية التي تعتبر 
داعما في صقل املواهب لدى بناتنا 
وشبابنا الكويتي الذي البد ان نقدم 

له أفضل سبل الراحة.
ومن جانبه قال رئيس جمعية 
بيان التعاونية ياسر الكندري ان 
اجلمعية دائما داعمة لهويات بناتنا 
وشبابنا لصقل املواهب وسيكون 
لديهم في املستقبل معرض خاص 
لهم ونحن كإدارة دائما نقوم بتقدمي 
يد التع����اون للش����باب والبنات 

واملساهمني كذلك.

إعان����ة الطال����ب الفقي����ر، ودعم 
مسابقة حفظ القرآن الكرمي، ودعم 
العمرة، ومشروع عيدية  رحالت 
يتيم، ومش����روع األضاحي داخل 
الكويت، ومشروع إعانة املريض، 
ومشروع »الراحمون« الشتوي، 
ومش����روع املاجلة العامة، ودعم 
اإلعالم اإلسالمي، ومشروع صدقة 
الس����ر، ودعم مركز بر الوالدين، 
ودعم جلنة الدعوة واإلرشاد، ودعم 
حلقات حتفيظ القرآن، ومشروع 
االس����تبدال اخليري، ودعم دورة 
ابن العثيم����ني، ودعم احملاضرات 
العامة، ودعم احملاضرات اخلاصة، 
ومشروع »الراحمون« الصيفي، 
ومشروع الس����قيا الصيفي داخل 
إعانة طلبة  الكويت، ومش����روع 
النس����ائية،  اللجنة  العلم، ودعم 
ومشروع اهل املعروف، والصدقة 

العامة اخليرية.

مخلد العازمي

ناظم املسباح

العازمي: قانون التعاون من أولويات مجلس األمة

»إحياء التراث« في بيان ومشرف تقيم والئم إفطار

خالل افتتاح معرض »إبداعاتي« في تعاونية بيان


