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طالل املنصور يلقي كلمته

)أنور الكندري(محمد القطامي

يستخدم كوسيلة تعليم مع كل الطالب الموجودين بالصف

القطامي: برنامج عالج جديد للدسلكسيا 
لتحسين مهارات الطفل في التمييز الصوتي

ق����ال رئيس مجل����س ادارة 
اجلمعية الكويتية للدسلكسيا 
محم����د القطام����ي ان اجلمعية 
طرح����ت برنامجا جديدا يدعى 
برنامج الف����ا العربي »برنامج 
الس����معي« يستهدف  التمييز 
تدريب وحتسني مهارات الطفل 

في التمييز الصوتي.
وأوضح القطامي في مؤمتر 
صحافي عقدته اجلمعية أمس 
األول للتعري����ف بالبرنامج ان 
ه����ذا البرنامج يحت����وي على 
ملفات نصي����ة تتضمن اجزاء 
اللغ����ة »كلم����ات ومقاطع  من 
صوتية وأحرف«، حيث يعتبر 
من البرنامج املفتوحة لتدريب 
وحتس����ني مه����ارات الطفل في 

التمييز الصوتي.
وذكر ان البرنامج يس����اعد 
األطف����ال بتذكيرهم باحلروف 
انتباهه����م وتركيزهم  ويجلب 
ويحس����ن قدرتهم على متييز 
األص����وات املختلفة عن طريق 
سماعها ويطور املهارات السمعية 
لديهم اضافة الى أنه يعمل على 
حتس����ني مهارات الطباعة على 

الكمبيوتر.
وقال انه ميكن اس����تخدام 
هذا البرنامج كوسيلة تعليم 
وتوضي����ح م����ع كل الطالب 
املوجودي����ن بالص����ف أو مع 
مجموع����ة م����ن الط����الب أو 
بصورة فردية مع طالب واحد 
ويس����تطيع املستخدم إنشاء 
اختبار جديد واضافة كلمات 

أو أصوات فيه.
انه ميكن للمستخدم  وذكر 
اضافة كلمة وذلك بطباعتها في 
املكان املخصص أو بانشاء ملف 
جديد ببساطة عن طريق كتابة 
اسم امللف، مضيفا انه مت تطوير 
البرنامج في اجلمعية الكويتية 
للدسلكسيا بالتعاون مع احد 

املتخصصني من قبرص.

خالل مناقشة تعزيز تنسيق المساعي اإلنسانية والغوثية لألمم المتحدة

الكويت تتعهد بمواصلة تقديم المساعدة واإلغاثة
إلى منكوبي الكوارث الطبيعية والتخفيف من معاناتهم

األمم املتحدة � كونا: تعهدت الكويت اليوم مبواصلة 
املساهمة ثنائيا وعبر األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة 
ملساعدة املتضررين من الكوارث الطبيعية والتخفيف 

من معاناتهم السيما في البلدان النامية.
جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
ألقاه السكرتير األول طالل املنصور العضو املشارك في 
الدورة ال� 64 للجمعية العامة خالل مناقش���تها لتعزيز 
تنس���يق املساعدة اإلنسانية واملس���اعدة الغوثية التي 
تقدمه���ا األمم املتحدة في حاالت الك���وارث مبا في ذلك 
املساعدة االقتصادية اخلاصة في تعزيز تنسيق املساعدة 
اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ 
وتقدمي املساعدة للشعب الفلسطيني. وأكد املنصور ان 
الكويت س���تواصل العطاء على املستوى الثنائي وعبر 

وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وفي كل امليادين.
وأش���ار الى أن الهدف من ذلك املساعدة على مواجهة 
كوارث الطبيعة واألزمات العاملية التي حتول دون حتقيق 
األهداف اإلمنائية واستمرار إعادة البناء من خالل اجلهود 
التي تقدمها مؤسسات الكويت التنموية الرسمية وغير 
الرس���مية مثل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

واجلمعيات األهلية واملؤسسات اخليرية.
وأعرب عن قلق الكويت بس���بب زيادة وتيرة حدة 
الكوارث الطبيعية في األع���وام القليلة املاضية والتي 
تسببت في آالف الضحايا وخسائر مادية قدرت مبليارات 
الدوالرات خاصة في الدول النامية حيث أعاقت نتائجها 
حتقيق األهداف االمنائية لأللفية وزادت من حدة اآلثار 
التي أحدثتها األزمة املالية واالقتصادية العاملية وظاهرة 

تغير املناخ.
وأضاف املنصور أن الكويت إميانا منها بأهمية تقدمي 
املس���اعدات اإلنسانية حترص على أن تكون في طليعة 

الدول التي تقدم املس���اعدات االنسانية الغاثة منكوبي 
الكوارث الطبيعية والتخفيف من معاناتهم السيما في 

البلدان النامية.
وبني أن الكويت تقدم العديد من تلك املساعدات بشكل 
ثنائي ومباشر وقد شملت املساعدات املالية التي قدمتها 
منذ اس���تقاللها العديد من ال���دول واملناطق في جميع 

القارات دون متييز.
وقال انه اس���تجابة لنداءات األمم املتحدة اثر اعصار 
س���ونامي عام 2004 أجنزت الكويت بناء قرية »الشيخ 

جابر األحمد« في إقليم )باندا اتشيه( في اندونيسيا.
وأشار املنصور الى أن الكويت قدمت أيضا في استجابة 
سريعة عن طريق جمعية الهالل األحمر الكويتي مساعدات 
عاجلة الى الشعب الفلبيني اثر الفيضانات األخيرة التي 

شردت آالف السكان كما زارت اجلمعية املناطق املنكوبة 
وأشرفت على توزيع املساعدات على املتضررين فيها.

وذكر في ه���ذا الصدد أن الكويت س���اهمت في دعم 
صندوق األمم املتحدة املرك���زي ملواجهة الطوارئ منذ 
إنشائه سنة 2005 وأنها حتتل املرتبة السابعة في قائمة 
الدول املساهمة فيه وحترص كل احلرص على مواصلة 

هذا الدعم سنويا.
وأش���اد بأداء الصندوق الذي سارع بتقدمي التمويل 
الفوري وبشكل محايد لتلبية النداءات العاجلة املتعلقة 
بحاالت الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه املجتمع الدولي 
الى ضرورة تعزيز املساهمات في الصندوق كي يستمر 

في أداء مهامه.
وأش���اد بالدور البارز الذي تقوم به املنظمة الدولية 
عبر وكاالته���ا وبرامجها ومكاتبها املختلفة املتخصصة 
في االستجابة وتسهيل نقل وتقدمي املساعدات االنسانية 
العاجلة مقدرا جهود كل العاملني في هذا املجال، ومعربا 
عن قلقه من استهدافهم وتوجيه التهديدات املتعمدة ضدهم 

في مناطق الكوارث الطبيعية ومناطق الصراع.
ودعا احلكومات املضيفة لهؤالء العاملني الى بذل كل 
اجلهود الالزمة لضمان أمنهم، مناشدا األمني العام حث 
جميع األطراف املشاركة على التصدي حلاالت الطوارئ 
والكوارث الطبيعية واحترام املبادئ اإلنسانية واحلياد 

والتجرد واالستقاللية.
واستعرض املنصور املساعدات التي تقدمها الكويت 
في هذه احلاالت للحد من أضرار الكوارث واملآسي ومنها 
مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل 
القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي 
عقدت مطلع العام احلالي بإنشاء صندوق مبلياري دوالر 

لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

صرح رئيس احلملة الوطنية »ابدأ بنفس���ك« 
املستشار زيد بن غيام بان البلد يحتاج إلى وقفة 
جادة ال تقتصر فقط على املس���ؤولني بش���قيهم 
الش���عبي واحلكومي، بل تتطلب وقفة جادة من 
جميع شرائح املجتمع مواطنني ومقيمني فقد »بلغ 

السيل الزبى«.
ونحن اصال بحاجة إلى بداية من النفس ومعها 
فمن أراد االصالح فعليه ان يصلح نفسه أوال اي 
»ابدأ بنفسك« حسب عنوان هذه احلملة التي مت 
إطالقها مبفهوم جديد ال يوجه إلى اآلخرين بأسلوب 
املخاطبة املعتاد وهو األمر والنهي »لطرف مقابل 

بل هذا األسلوب يبتدع اإلصالح باألمر والنهي على 
نفس���ك أوال حتى يصلح اآلخرون، كما أضاف ان 
هذه احلملة التي تنطلق حتت »ابدأ بنفسك« هي 
أساسا حملة لكل الرساالت السماوية ومن بعدها 
العظمى  مؤسس���و احلضارات واإلمبراطوريات 
فقد بدأوا بأنفس���هم أوال ث���م انطلقوا عبر اآلفاق 

ليصلحوا اآلخرين.
إننا في هذه احلملة الوطنية »ابدأ بنفس���ك« 
نناشد اجلميع في هذا البلد الطيب املعطاء أن يبدأوا 
بأنفسهم حتى من منطلق اآلية القرآنية )إن اهلل ال 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( ڈ.

»نسائية اإلصالح« 
تقيم مهرجانًا ترفيهيًا 

للفتيات اليوم
تقيم اللجنة النسائية في 
جمعية االصالح االجتماعي 
في اخلامسة من مساء اليوم 
اخلمي���س مهرجانا ترفيهيا 
مفتوح���ا في نادي س���نايا 
للفتيات وس���جايا لألطفال 
وذلك في مقر اللجنة بالشامية، 
ويتضمن املهرجان معارض 
متميزة ورسم وجوه ومسرح 
للعرائ���س ولعبة التس���لق 
واحلنطور وورش عمل ينجز 
خاللها اشغاال فنية مثل نقش 
احلن���ة وصناع���ة احلقائب 
وغيرها من املشغوالت الفنية. 
وقالت الس���ابج في تصريح 
صحاف���ي ان نادي س���نايا 
يستقبل الفتيات من املرحلة 
املتوسطة للفئة العمرية من 
سن 10 الى 13 سنة، سيشاركن 
في عدة مسابقات متميزة في 
العديد من اجلوانب الثقافية 
والترفيهية، فيما يس���تقبل 
ن���ادي س���جايا لألطفال من 
الفئ���ة العمري���ة من س���ن 
خمس سنوات وسيحظون 
خالل املهرجان بجو من املرح 
والترفيه الهادف، مشيرة الى 
ان املهرجان يهدف الى تخفيف 
العبء عن االسرة الكويتية 
خالل عطلة نهاية االسبوع 
وتوفي���ر ج���و ترفيهي آمن 

ألبنائهم.
واش���ارت السابج الى ان 
التي سيتضمنها  الوس���ائل 
املهرجان عدي���دة ومتنوعة 
ومنها برامج اميانية وورش 
عمل فنية وتدريبية وفقرات 
الفت���اة احلس  ل���دى  تنمي 
االبداعي وترش���دها لطرق 
التفكير بعقلية مختلفة تساهم 
في صقل شخصيتها واثرائها 
باخلب���رات، مبينة ان هناك 
فقرات ترفيهية ومس���ابقات 
ثقافية واشغاالت فنية يقيمها 
النادي. وزادت بقولها ان عدد 
الفتيات الكويتيات املستفيدات 
م���ن برامج وانش���طة نادي 
س���نايا جتاوز عددهن 1000 
فتاة انتق���ل كثير منهن الى 
مرحلة جدي���دة من حياتهن 
كأمه���ات وموظف���ات وفق 
ش���خصية غير انانية لديها 
من اخلبرة والعطاء واالبداع 
ما يخدم ويطور مجتمعهن 
الفتيات  ووطنهن داعية كل 
من هذه املرحلة العمرية الى 
االستفادة من برامج وانشطة 

النادي.

بن غيام: »ابدأ بنفسك« تهدف
 إليجاد وقفة جادة لتحقيق اإلصالح

ال تقتصر فقط على المسؤولين 

الجابر اطّلع على المشاريع العمرانية في قطر

»التجارة« للتأكد من صالحية وسالمة السلع قبل شرائها
دعت وزارة التجارة والصناعة هنا اليوم عموم املستهلكني 
الى التأكد من صالحية وس���المة مختلف الس���لع واملواد 
التجارية، الس���يما الغذائية منها قبل ش���رائها للحد من 

عمليات الغش التي قد يقوم بها بعض املتالعبني.
وقال مدير ادارة الرقابة التجارية بالوزارة راشد الهاجري 
ان الوزارة تنشد تعاون املستهلكني في هذا املجال بهدف 
التضيي���ق على بعض ضعاف النف���وس الذين ال هم لهم 
سوى حتقيق ارباح سريعة باقصر الطرق واقل التكاليف 
حتى لو كان ذلك على حس���اب اإلض���رار بصحة واموال 

املستهلكني.
واوضح ان الوزارة تقوم بواجبها على اكمل وجه في 
متابعة مثل هذا التالعب الذي من شأنه االضرار باملستهلكني 

بشكل خاص والسوق احمللي بشكل عام، مؤكدا انها تطبق 
القوانني بكل حزم في حق جميع من يتم ضبطه من املخالفني 

واملتالعبني بالسلع واملواد التجارية.
وافاد الهاجري ب���أن فريق الرقابة التجارية مبحافظة 
العاصمة جنح ضمن اجلهود التي تقوم بها وزارة التجارة 
في هذا املج���ال بضبط كميات كبيرة م���ن املواد منتهية 
الصالحية التي جهزت لدخول السوق احمللي وقامت بضبط 
املتهمني واملواد املخالفة واحالتهم للنيابة التجارية متهيدا 

لتطبيق العقوبات اجلزائية بحقهم.
وبني ان الكميات املخالفة التي مت ضبطها شملت العديد 
من املواد الغذائية منتهية الصالحية منها الس���كر واخلل 
واملخلالت واملعكرونة والبهارات والعديد من املواد املستخدمة 

في حتضير وجبات املطاعم اضافة لبعض اصناف العطور 
الشرقية. وذكر الهاجري انه مت كذلك ضبط كميات كبيرة 
من االرز الذي مت التالعب في بلد املنشأ اخلاص به، حيث 
مت تغيير بلد املنش���أ من دولة غير مرغوب في وارداتها 
من االرز الى دولة اخرى يقبل املس���تهلكون بكثرة على 

االرز الوارد منها.
 وحذر الهاجري جميع من تسول له نفسه من املتالعبني 
بالسلع واملواد التجارية من غذائية وغيرها من العواقب 
واجل���زاءات القانونية املترتبة عل���ى افعالهم االجرامية، 
معربا عن تفاؤل���ه بالقضاء على جميع ه���ذه املخالفات 
بالتعاون مع املس���تهلكني وبقية اجلهات املعنية مبتابعة 

هذه املخالفات.

الدوحة � كونا: اجتمع وزير البلدية والتخطيط 
العمراني الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني امس 

مع محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر.
وجرى خالل االجتماع اطالع الشيخ علي اجلابر 
على عدد من أبرز املشاريع واخلطط التي صاغتها 
وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة األشغال 
العامة في قطر والتي تضمنت مش���روعي تطوير 
مدينتي اخلور والوكرة ومناذج خلطة النقل الشاملة 

لدولة قطر فضال عن أبرز مشاريع البنى التحتية 
التي تنفذها هيئة األشغال العامة حاليا.

وأعرب الشيخ علي اجلابر عقب االجتماع عن 
اعجابه مبا رآه من مشاريع وخطط طموحة متمنيا 

لدولة قطر املزيد من التقدم واالزدهار.
حضر االجتماع عدد من املسؤولني بوزارة البلدية 
والتخطيط العمراني وهيئة األش���غال العامة في 

قطر.


