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د.موضي احلمود 

على مسرح مدارس التربية الخاصة

الحمود: »التربية« تحتفل الثالثاء بجائزة جابر األحمد للفائزين باألبحاث لذوي االحتياجات الخاصة
 اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود امس ان وزارة التربية تستعد حاليا لالحتفال بجائزة 
املفغور له االمير الراحل الش����يخ جاب����ر االحمد للفائزين 

باالبحاث لذوي االحتياجات اخلاصة في دورتها الثانية.
وقال����ت الوزيرة احلمود في تصري����ح ل�»كونا« ان هذا 
االحتفال الذي سيقام مساء الثالثاء املقبل على مسرح مدارس 
التربية اخلاصة في منطقة حولي حتت رعاية صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وبحضور املديرة العامة ملنظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( البلغارية 

ايرينا بوكوفا التي ستصل الكويت لهذا الغرض.
واوضحت انه سيتم االعالن عن اسمي الفائزين االثنني 
بهذه اجلائزة حيث ستقوم وزيرة التربية ووزير التعليم 
العالي بصفتها ممثلة عن صاحب الس����مو االمير الش����يخ 
صباح االحمد راعي احلفل وبرفقة مدير عام »يونس����كو« 

بوكوفا بتسليم الفائزين االثنني جائزتيهما. 
واكدت ان امني عام اللجن����ة الوطنية للتربية والعلوم 
والثقافة عبداللطيف البعيجان وجميع العاملني في اللجنة 
يقومون حاليا بانهاء جميع االس����تعدادات والتحضيرات 

الخراج ه����ذا االحتفال بالصورة التي تليق به. وكش����فت 
الوزيرة ان البعجيان سيعقد في الساعة العاشرة والنصف 
من صباح غد مؤمترا صحافيا يتحدث فيه عن كل التفاصيل 

املتعلقة بهذا االحتفال.
 يشار الى ان فكرة تأسيس هذه اجلائزة جاءت مببادرة 
من االمير الراحل الشيخ جابر األحمد حني أمر بتخصيص 
مبلغ 500 ألف دوالر ل� »يونس����كو« على ان يصرف منها 
مبلغ 20 ألف دوالر سنويا لفائزين اثنني في أبحاث علمية 
تخدم االحتياجات اإلنس����انية لذوي االحتياجات اخلاصة 

)املتخلفني عقليا(. وقد مت تس����ليم املبلغ ل� »يونسكو« في 
حفل اقيم حتت رعاية املدير العام السابق للمنظمة كويشيرو 
ماتسورا وقام بتمثيل األمير الراحل وقتها مندوب الكويت 
لدى »يونسكو« انذاك د.مساعد الهارون والذي اختير بعدها 
ليكون املنس����ق لهذه اجلائزة من قبل اللجنة احملكمة لدى 

»يونسكو«.
وكانت الدورة األولى لتلك اجلائزة قد متت العام املاضي 
ف����ي باريس في مقر »يونس����كو« تزامنا مع زيارة صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى فرنسا.

تسلمتها المديرة اإلقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية مقومات حقوق اإلنسان تؤكد مخالفة االستفتاء لنص المادة 15 من الدستور السويسري

الكويت تقدم مساهمتها الطوعية االستثنائية 
لعامي 2008 و2009 بقيمة مليون دوالر

الدمخي: سويسرا تدق أول مسمار في نعش الحرية الدينية
تعليقا على وزيرة اخلارجية 
السويسرية ميشلني كاملي راي 
التي اكدت لسفراء الدول االسالمية 
ان مبادرة واس���تفتاء منع بناء 
املآذن ليست موجهة ضد مسلمي 
سويس���را املندمج���ني منذ عهد 
طويل في املجتمع السويسري، 
طالب الناشط احلقوقي ورئيس 
مقومات حقوق االنسان د.عادل 
الدمخي بترجمة هذه التصاريح 
والنوايا الى واقع عملي من خالل 
السعي الى إلغاء هذا االستفتاء، 
ألن سويسرا بحظرها بناء املآذن 
تدق أول مسمار في نعش احلرية 
الدينية التي طاملا طالبت ومازالت 
تطالب الدول العربية واالسالمية 
باحترامه���ا، معتبرا نتيجة هذا 
االستفتاء الذي أثار جدال ورفضا 
واسعا بني نشطاء حقوق اإلنسان 
واملؤمن���ني بحري���ة األديان في 
العالم االسالمي والغربي وعلى 

رأسهم الڤاتيكان ومجلس حقوق 
اإلنسان ومنظمة العفو الدولية 
ومتعارضة ايضا مع املادة رقم 

15 من القانون السويسري.
الدمخي عن اجلهة  وتساءل 
التي تقف وراء قرار احلظر الذي 
يتعارض مع م���ادة أصيلة في 
دستور االسطورة السويسرية 
التي تنص على ان »حرية االعتقاد 
والفلسفة مكفولة، فكل واحد له 
احلرية في اعتناق األديان والعقائد 
وان ميارسها سواء كان وحيدا او 
داخل جماعة، وللجميع احلق في 
االنضمام ألي جماعة دينية وان 
يتبع التعاليم الدينية، وال يجوز 
إكراه أحد على االنضمام جلماعة 
دينية او ممارسة شعيرة دينية 
او اتباع تعاليم دينية بعينها«؟ 
فهذا احلظر غير املسبوق سيكرس 
مشاعر الكراهية ضد املسلمني في 
جميع انحاء اوروبا، متسائال: ملاذا 

نطالب كعرب ومسلمني باحترام 
الدميوقراطية الغربية في الوقت 
الذي ال يبالي الغرب وال يكترث 
بخصوصيتن���ا في اتباع احكام 
الش���ريعة االسالمية مع علمهم 
بالكثير من تلك األحكام؟ محذرا 
من ان ما تخشاه سويسرا اليوم 

قد يتحقق على اراضيها بسبب 
هذا احلظر غدا، مطالبا في الوقت 
الدولية  نفسه جميع املنظمات 
واالقليمية بالضغط على احلكومة 
السويسرية إلعادة النظر في هذا 
القرار تعزيزا للحرية الدينية التي 
اكد عليها الدستور السويسري 
وجميع مواثيق حقوق االنسان 
ذات الصلة، موضحا ان نتيجة 
هذا االستفتاء نزعت ورقة التوت 
التي سترت لسنوات طويلة عورة 
الدولة األكثر حيادية وحرية في 

العالم.
واس���تدرك الدمخي ان مبدأ 
ال���ذات يحتم  الش���فافية ونقد 
علين���ا ان نراج���ع ملفاتنا قبل 
ملف���ات اآلخرين فم���ا يتعرض 
له املسلمون اليوم بالغرب من 
انته���اكات ومضايق���ات يرجع 
لسببني رئيسيني أولهما: ضعف 
حكومات الدول العربية واالسالمية 

ومنظماتها جتاه حقوق املسلمني 
في الغرب، وكلنا يش���اهد كيف 
ينتف���ض الغ���رب بحكومات���ه 
ومنظماته عند تعرض جالياته 
في الدول االسالامية ألي انتهاك، 
فالعرب واملسلمون لم يحركوا 
ساكنا جتاه مذابح شينغيانغ في 
حني ان العالم بأسره قد هاجم 
وبشدة كال من مصر والسودان 
وليبيا في احداث الكشح ودارفور 

واملمرضات البلغاريات.
ال���دول  الدمخ���ي  وطال���ب 
االسالمية باتخاذ مواقف شجاعة 
جتاه هذه االنتهاكات اخلطيرة 
ملش���اعر ومقدس���ات املسلمني 
داخل سويسرا وخارجها، مطالبا 
منظمة املؤمتر االسالمي وجامعة 
الدول العربية ومجلس التعاون 
اخلليجي بالتحرك العملي وعدم 
التصريحات  االكتفاء بإص���دار 

والبيانات البراقة.

جنيڤ � كونا: سلم املندوب 
الدائم للبالد لدى االمم املتحدة 
الدولية في جنيڤ  واملنظمات 
الس����فير ض����رار رزوقي امس 
املديرة االقليمية للدول العربية 
في منظمة العمل الدولية ندى 
الناش����ف مس����اهمة الكوي����ت 
الطوعية االس����تثنائية لعامي 
2008 و2009 بقيم����ة ملي����ون 

دوالر.
وصرح ب����أن الكويت تدرك 
االعباء االنس����انية امللقاة على 
عاتق هذه املنظمة الدولية وتأتي 
مساهمتها لتمكني منظمة العمل 
الوفاء بالتزاماتها  الدولية من 
خاصة في االراضي الفلسطينية 
ف����ي ظ����ل اس����تمرار صعوبة 
الوضع السياسي واالقتصادي 
واملعيشي الذي يواجهه الشعب 

الفلسطيني.
واشار الى اهمية دعم الشعب 
الفلسطيني في محنته احلالية 
وضرورة توفير التدريب املهني 
للش����باب مبا يؤهلهم للدخول 
الى سوق العمل كمهنيني ذوي 

كفاءة عالية.
واوض����ح الس����فير رزوقي 
ان املنظمة س����تخصص قسما 
من مس����اهمات الكويت الحياء 
الصندوق الوطني الفلسطيني 
للتشغيل واحلماية االجتماعية 
الذي يهدف ال����ى تنفيذ برامج 
تشغيلية تتناسب مع الوضع 
الفلسطيني الراهن واهمها خلق 
فرص عمل وتوفير العمل الكرمي 
والالئق للعمال الفلسطينيني.

وق����ال مندوبنا ل����دى االمم 
املتحدة بجنيڤ ان منظمة العمل 
الدولية ستخصص قسما آخر من 
املساهمة لتوفير دورات تدريبية 

الكويتية  ملمثل����ي احلكوم����ة 
واصحاب العم����ل والعمال في 
املركز التدريب����ي للمنظمة في 
مدين����ة »تورين����و« االيطالية 
وترتي����ب زيارات لهم الى دول 

اخرى لتبادل التجارب.
وذكر السفير رزوقي ان هذه 
الدورات التي س����يتم توفيرها 
للشركاء الذين ميثلون احلكومة 
واصحاب العمل والعمال تهدف 
الى صقل املهارات حول املعايير 
الدولية للعمل وآليات تفتيش 
العمل وانظمة الصحة والسالمة 

املهنية.
واضاف مندوبنا لدى االمم 
املتح����دة بجني����ڤ أن الكويت 
تعبر ع����ن ادراكها التام بالدور 
الكبير ال����ذي تقوم به املنظمة 
في مج����ال التدريب املهني في 
الدول النامية وخاصة املشاريع 
امليدانية التي تقوم بها في الدول 

العربية واالسالمية.
من جهتها عبرت الناش����ف 
ع����ن بالغ تقديره����ا وامتنانها 
للكويت، مثمنة املواقف االيجابية 
واالسهامات القيمة التي تستمر 
الكويت ف����ي تقدميها للمنظمة 
والتي متكنها م����ن االضطالع 
بوالياتها في املجال الدولي على 

اكمل وجه.
واضافت أن مساهمة الكويت 
هي االولى عربيا كما هي مثال 
يجب ان حتتذي به الدول االخرى 
خاصة ان منطقة الشرق االوسط 
جتابه العديد من التحديات مبا 
يتعلق بالتنمية البشرية وغيرها 

من القضايا االنسانية.
وحضر االجتماع بني املندوب 
الدائم للكويت لدى االمم املتحدة 
واملديرة االقليمية للدول العربية 
باملنظم����ة الدولية عضو الوفد 

الكويتي نواف نعمان. 

أشاد أمني السر العام بالنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني شافي الهاجري بجهود 
رئيس وأعضاء مجلس األمة والوزراء الذين 
حضروا اجللسة اخلاصة باملعاقني ووافقوا 
على املداولة األولى لقانون املعاقني في اليوم 
العاملي للمعاقني والذي يصادف الثالث من 
ش����ه��ر ديس����مب��ر اجلاري متمنيا اكتمال 
الفرح��ة وإقرار القانون والتصوي��ت عليه 
في مداولت����ه الثانية ورفع��ه الى احلكومة 
للبدء في تطبيق مواده ومراقبة تفعيل تلك 
املواد من قبل الس����لطة التشريعية، فإقرار 
القانون أمر مطلوب وتقاس حضارات األمم 
مبدى اهتمامها بشريحة ذوي اإلعاقة لكن 

املهم تفعيل ما جاء في بنود القانون.
وكش����ف الهاجري في تصريح صحافي 
عن ان مجل����س إدارة النادي ال يحارب أي 
عضو من أعضائه سواء كان الالعب طارق 
القالف أو غيره واملجلس يعامل جميع العبيه 
ومنتسبيه معاملة واحدة وال يفرق بينهم 

والتفرقة ليست من سياسة مجلس االدارة ونرجو من أعضاء مجلس 
األم����ة الذين يرون أن مجلس االدارة مقصر جتاه أي من العبيه زيارة 
النادي واالطالع على ملفات الالعبني جميعا وخاصة ملف الالعب القالف 
ليطلعوا على حقائ��ق م��ع األس������ف غيبه��ا البع��ض عنه��م وبشكل 
متعمد لتظهر أن مجل������س االدارة ظالم وجالد والالعب مظلوم وهذا 
محض افت��راء وم��ع األس����ف نعرف من يهرول خلفه لتشويه سمعة 
أعضاء مجل��س اإلدارة لكن احلقيقة التي يجب أن يعرفها كل من يحاول 
املساس بسمعة أعضاء مجلس اإلدارة ان هذا املجلس منتخب من قبل 
أعضاء اجلمعي����ة العمومية بانتخابات أظهرت نتائجها الفوز وبفارق 

كبير وكأنها تزكية وهذا فخر لنا جميعا.
ووجه الهاجري دعوة مفتوحة جلميع النواب لزيارة النادي ووضع 
النقاط على احلروف واالستماع الى جميع األطراف وليس من جهة دون 
األخرى لالطالع على ملف الالعب القالف خاصة في موضوع عدم مشاركته 
في بطولة الهند االخيرة وأس����باب إيقافه بقرار مجلس االدارة وليس 

بقرار فردي كما يدعي البعض، امللف مدعم 
بجميع املستندات التي تكفي لتبرئة أندية 
من تلك االتهامات وليس نادي املعاقني بل 
هناك مستندات تبرئ اجلهاز الفني واجلهاز 
االداري وحتفظ حقوقنا من تصرفات الالعب 

املسيئة ملجلس االدارة مع األسف.
واستغرب الهاجري من تصريحات أحد 
األعضاء الذي داف����ع عن الالعب وقام ببث 
الرسائل القصيرة حيث اتهمنا فيها بالطائفية 
وتفتيت الوحدة الوطنية وهو أحد النواب 
املدافعني عن قضايا املعاقني والوقوف الى 
جانبهم ومع األسف لم يكلف نفسه احلضور 
الى اجللسة املهمة والتاريخية التي عرض 
خاللها قانون املعاقني وهذه اجللس����ة حدد 
تاريخها قبل شهر كامل ومع ذلك يغيب عنها 
فأي تناقض هذا؟! وكيف يصفنا بالطائفية 
والفئوية ومجلس االدارة يتمثل من جميع 
الشرائح والطوائف دون متيز ففيه السني 
والشيعي واحلضري والبدوي فأي طائفية 
أو فئوية التي يتحدث عنها؟! لكن نقول له قول اهلل تعالى )إن جاءكم 

فاسق بنبأ فتبينوا(.
وتقدم الهاجري بالش����كر جلميع النواب الذين أش����ادوا باجنازات 
النادي في احملافل الدولية وخاصة النائب مرزوق الغامن على تهنئته 
إلخوانه بحصول أبط����ال الكويت من املعاقني عل����ى ثماني ميداليات 
في بطولة الهند األخيرة قبل أس����بوع، منها ميدالية ذهبية وفضيتان 
وخمس ميداليات برونزية ونعد اجلميع وعلى رأسهم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده واحلكومة ومجلس األمة 
والش����عب الكويتي بان أبناءكم املعاقني مستمرون في االجنازات ولن 
يثنيهم أي ش����يء او أي كائن من كان عن االستمرار بإحراز البطوالت 
ورف����ع علم الكويت ليرفرف عاليا في احملاف����ل الدولية كما كنا وأكثر 
ولن تثنينا وشاية الواشني وحقد احلاقدين وحسد احلاسدين فعندما 
تبوأنا هذا املكان تعاهدن����ا جميعا على خدمة بلدنا الكويت وإخواننا 

وأخواتنا من املعاقني.

شافي الهاجري 

برجس البرجس يتابع أعمال بناء القرية

البرجس يفتتح قرية جابر األحمد
في إقليم باندا اتشه بإندونيسيا اليوم

الهاجري: نادي المعاقين ال يحارب أي العب 
والمستندات الموجودة تؤكد صحة قراراتنا

جاكرتا � كونا: يفتتح رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل االحمر برجس البرجس اليوم 
قرية املغفور له باذن اهلل الشيخ جابراالحمد 

في اقليم »باندا اتشه« باندونيسيا.
وسيحضر مراس����م افتتاح القرية كل من 
سفيرنا لدى اندونيسيا ناصر العنزي ومحاف��ظ 
)باندا اتشه( ارواندي يوسف وعض��و مجلس 
ادارة جمعية الهالل االحم��ر  وامي��ن الصندوق 
الفخ��ري سع��د الناه��ض وارك��ان سفارتن��ا 
ف��ي اندونيسي��ا اضاف��ة الى عدد من االعالميني 

االندونيسيني.
وتقام قرية الشيخ جابر االحمد في املنطقة 
التي دمرتها كارثة اعصار سونامي في عام 2004 
وحتت����وي على 150 منزال اضافة الى مس����جد 

ومركز طبي.
ويعد اقليم )باندا اتشه( من اكبر االقاليم 
في اندونيسيا وتبلغ نسبة املسلمني فيه %99 
كم����ا يعتبر من اكثر املناط����ق تضررا من املد 
البحري سونامي. وتعتبر جمعية الهالل االحمر 
من اولى اجلمعيات التي تفاعلت انس����انيا مع 
كارثة س����ونامي حيث توجه مسؤولو االغاثة 
وادارة الك����وارث الى اندونيس����يا والى الدول 
االخرى التي تعرضت للكارثة ذاتها بعيد وقوع 
الكارثة. وات��ى هذا التجاوب السريع من منطل��ق 
حرص القيادة السياسية الكويتية على مساعدة 
املنكوبني حيث سهل��ت مهم��ة اجلمعية لتمكينها 
من ارسال املس����اعدات الى تلك الدول بأسرع 
وقت. ونفذت جمعية الهالل االحمر مش����اريع 
عدة في اندونيس����يا منها محطات تنقية مياه 
واع����ادة البنية التحتية في املناطق املتضررة 
منذ كارثة س����ونامي وال����زالزل املتكررة التي 

تعرضت لها.
وش����ملت املش����اريع ايضا اع��ادة تأهي��ل 

امل��دارس املدم��رة وبن��اء املكتب��ات الدراسية 
وكفالة االيت����ام ومئات من ق������وارب الصيد 
واجلرافات واملعدات االلية وسيارات االسعاف 
اضافة الى ارسال كميات كبيرة من مواد االغاثة 

واملواد الطبية و65 آلية ثقيلة لفتح الطرق.
وتعتبر جمعية الهالل االحمر التي اشهرت 
في عام 1966 جمعية انس����انية تطوعية تقدم 
املساعدة والعون الشد احلاالت ضعفا سواء كان 
هذا الضعف ناجما عن وضع اجتماعي معني او 

عن وقوع حروب او كوارث طبيعية دون تفرقة 
بني دين او مذهب او جنس او لون ودون االلتفات 

الى املعتقدات السياسية والفكرية.
كما تعتبر جمعية تطوعية تتمتع باستقاللها 
الذاتي وشخصيتها االعتبارية وتعمل كهيئة 
مساعدة للسلطات الرسمية في اجلانب االنساني 
وتش����مل دائرة عملها جميع محافظات الدولة 
اضافة الى مد يد العون واملساعدة الى جميع 

الدول املنكوبة والشعوب احملتاجة.

أشاد بالنواب والحكومة لموافقتهم على المداولة األولى لقانون المعاقين في يومهم العالمي99% نسبة المسلمين في اإلقليم

150 من�زاًل إل�ى جان�ب مس�جد ومرك�ز طب�ي تتضمنه�ا قري�ة 
الشيخ جابر األحمد في المنطقة التي دمرتها كارثة إعصار سونامي 2004

نعم�ل م�ن أج�ل رفع اس�م الكوي�ت ف�ي المحاف�ل الدولية
والب�دوي والحض�ري  والش�يعي  الس�ني  في�ه  اإلدارة  ومجل�س 

السفير ضرار رزوقي يسلم مساهمة الكويت الطوعية

د.عادل الدمخي

مبرة طريق اإليمان تستنكر منع المآذن في سويسرا
 ليلى الشافعي

نددت مبرة طري��ق اإلميان في بيان صحافي عاجل مبا 
تناقلته وكاالت األنباء العاملية عن نتائج االستفتاء العنصري 
البغيض الذي أجري في سويسرا ونتج عنه منع بناء مآذن 
للمساجد هناك، وقد جاء في البيان: تابعت مبرة طريق اإلميان 
اخليرية شأنها شأن املؤسسات الدينية واملدنية واحلكومية في 
العديد من دول العالم نتائج االستفتاء العنصري البغيض في 
سويسرا، الذي جاء بنسبة 58% ونتج عنه منع بناء املآذن في 
سويسرا في استهانة واضحة وحتد صارخ ومقيت ملشاعر 
املسلمني في سويس��را والبالغ عددهم 400 الف مسلم من 
جملة الس��كان البالغني 7 ماليني من مختلف الديانات وامللل 
واملذاهب واالفكار واملعتقدات، وفي استهانة بالغة ومرفوضة 
ملشاعر املسلمني خارج سويسرا والبالغ عددهم مليارا ونصف 

املليار مسلم في جميع بقاع االرض.
وذكرت: »ان هذا الفعل املوتور غير املسؤول كشف كسابقه 
من االحداث العنصرية ضد املسلمني في الغرب ان املفاهيم 
الغربية الزائفة واملخادعة والسقيمة حول حرية املعتقد وانسانية 
البشر ودميوقراطية الرؤية والتداول احلر، ما هي اال شراك 
خادعة تستلزم من املس��لمني مسؤولني وأفرادا، مؤسسات 
وحكومات، ان تعيد النظر في التعامل مع احلكومات والشعوب 
التي تؤجج روح التفرقة وتستنكر امليراث احلضاري والثقافي 
والعلمي لالسالم واملسلمني في بناء احلضارة البشرية، تلك 
التصرفات البلهاء التي تسعى الى تقويض اخلطوات الفاعلة في 
تقريب الشعوب والثقافات والديانات مبا يخدم البشرية، مثلما 
حدث من متطرفني ميينيني في سويسرا بتغليب روح الفرقة 
واخلوف وإلغاء اآلخر على روح التقارب واألمل ورؤية اآلخر 

بإيجابية، ومثلما هو متوقع من متطرفني ميينيني هولنديني قد 
أيدوا اخلطوة السويسرية ونددوا بضرورة احلذو حذوها ضد 
املساجد واملسلمني في هولندا«. وختمت مبرة طريق اإلميان 
بيانها قائلة: »يجب على املؤسسات التي تعنى بشؤون الدين 
االس��المي في العالم كاالحتادات واملبرات اخليرية واللجان 
الديني��ة ان ترفع وجهات نظرها الرافض��ة لهذا احلدث الى 
جميع املؤسسات الدولية واالقليمية املعنية بهذا الشأن، خاصة 
االحتاد األوروبي بكل جلانه املعنية واحتادات  الكنائس العاملية 
والڤاتيكان واملؤسسات اإلنسانية في اميركا الالتينية واميركا 
الشمالية واجلنوبية وآسيا وافريقيا وجميع املنظمات العاملية، 
موضحني الضيم والظلم الواقعني على املسلمني السويسريني 
جراء هذه التفرقة البغيض��ة وهذا التمييز العنصري وهذا 

الكبت والسحق للحريات واملعتقدات«.


