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في افتتاح المخيم الربيعي الثاني )وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا(

أوراد الجابر: فئة الصم إخواننا وأبناؤنا
ولهم علينا حق االهتمام والرعاية

أشاد بإنجازات قمة الكويت

العطية: أمن دول التعاون ال يتجزأ
ومشروع السكك الحديدية حلم أصبح حقيقة

مختار الواحة: وقف إزالة متنزه الجهراء 
القومي نتيجة مطالبات شعبية من األهالي

بيروتـ  كونا: أشاد االمني العام 
لدول مجلـــس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية أمس باالجنازات 
الكبيرة التي حققتها دول املجلس 
الست في كل املجاالت والتي توجت 
هذا العام في القمـــة الـ 30 لدول 
املجلس التي انعقدت في الكويت 

يومي 14 و15 ديسمبر اجلاري.
مواقف العطية جاءت في حديث 
أجرته معه »كونا« في اطار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها الى لبنان 

ومبناسبة انتهاء العام 2009.
ودعا العطية في مجال آخر الى 
تأصيل نهج االعتدال في املنطقة 

وحل اخلالفات عن طريق احلوار، مؤكدا التنسيق 
والتعاون القائم بني دول املجلس حملاربة آفة االرهاب 
والقرصنة. وأثنى االمني العام على مستوى التعاون 
والتنسيق القائم فيما بني دول مجلس التعاون في 
مجال مكافحة االرهـــاب والقرصنة، قائال ان »دول 
مجلس التعاون تعمل بشـــكل حثيث وملموس في 
سبيل مكافحة آفة االرهاب بكل أشكالها وصورها وأيا 
كان مصدرها«. وسلط العطية الضوء على االجنازات 
التي حققتها دول املجلس الست في املجاالت التعليمية 
والتنموية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية 
الهادفة الى حتقيق األمن والرخاء واالستقرار لشعوبها، 
واصفا القمة اخلليجية الـ 30 التي انعقدت بالكويت 
يومي 14 و15 من الشهر اجلاري بأنها »قمة االجنازات 

النوعية«. وفي هـــذا الصدد، بنينّ 
العطية ان تلك االجنازات »متثلت 
فـــي اطالق أو اعتماد الدراســـات 
املتعلقة بالبدء في تنفيذ الرسوم 
التفصيلية  الهندسية والدراسات 
لشبكة ســـكك حديد دول مجلس 
التعاون التـــي كانت مببادرة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قبل سبعة اعوام« معتبرا 
ان »هذا املشـــروع كان حلما لدى 
ابناء دول اخلليج واليوم أصبح 
حقيقة«. واشـــار العطية الى ان 
من بني االجنـــازات »اعتماد اقامة 
املجلـــس النقدي اخلليجي« اذ ان 
الدول اخلليجية املعنية كانت قد صادقت على اتفاقية 
االحتاد النقدي، معلنا في هـــذا املجال ان »االحتاد 
ســـيبدأ اعماله في غضون االشهر القليلة املقبلة«. 
وحول اهمية املوقف الذي اتخذته قمة دول مجلس 
التعاون اخلليجي في دعم السعودية، جزم العطية 
بأن »موقفنا هو موقف مطلق وداعم ومعلن بشأن 
الوقوف الى جانب السعودية ملواجهة املتسللني الى 

اراضيها واملتجاوزين للحدود«.
وإذ دان اخلروقات والتسلل حلدود السعودية قال 
العطية ان »اي مساس بأمن السعودية هو مساس 
بأمن دول مجلس التعاون مجتمعة«، مؤكدا في هذا 
الصـــدد ان »أمن دول مجلس التعاون اخلليجي كل 

ال يتجزأ«. 

أكد مختار منطقة الواحة مشــــعل مبارك العيار ان وقف قرار ازالة 
متنزه اجلهراء القومي من قبل جلنة االزاالت جاء نتيجة ملطالبات شعبية 
من اهالي اجلهراء الذين ناشدوا املسؤولني وقف هذه االزالة التي متس 
التراث في منطقة اجلهراء. وقال العيار في تصريح صحافي انه التقى 
محافظ اجلهراء الشيخ مبارك احلمود بعد مناشدات من اهالي اجلهراء، 
وشرح له االستياء العام من قرار جلنة االزالة بإزالة املزارع التاريخية 
واملتنزه القومي والتي زرعت قبل بناء القصر االحمر التاريخي. مشيرا 
الى ان احملافظ اســــتجاب مشكورا وســــاهم بدوره في وقف قرار جلنة 
االزاالت بإزالة مزارع اجلهراء التراثية. وأوضح العيار ان مزارع اجلهراء 
التراثية موجودة منذ نحو 200 سنة تقريبا، وتعتبر معلما من معالم 
الكويت بشــــكل عام ومنطقة اجلهراء بشكل خاص، ومن غير املعقول 

واملقبول ازالتها بهذه الطريقة دون مراعاة لشعور اهالي اجلهراء.
وتقدم العيار بالشــــكر الى محافظ اجلهراء ملساهمته في وقف قرار 

ازالة مزارع اجلهراء التراثية واملتنزه القومي.

بعد فحص 232 طالبة من 6 مدارس

45% من الطالبات يعانين
من السمنة والوزن الزائد

للفوز باجلائزة الكبرى باشتراكه 
ببرنامج غذائي ملدة 28 يوما، حيث 
يتم تقييم نتائج املشــــاركني عن 
طريق اخذ النسبة املئوية خلسارة 
الوزن ما بني وزن املشــــارك قبل 
املشــــاركة في احلملة ووزنه بعد 
انتهــــاء فتــــرة عضويته، ومتنح 
اجلائزة لصاحب أعلى نسبة وهي 
عبارة عن تذكرة ســــفر الى احد 
اجمل جزر العالم، جزيرة بالي في 
اندونيسيا، مع اإلقامة في منتجع 

خمس جنوم.

أعلنت احلملة الوطنية الصحية 
Gethealthykuwait.com، ان %45 
من الطالبات اللواتي مت فحصهن 
طبيا من قبل احلملة خالل الزيارات 
التوعوية للمدارس في الشهرين 
األخيريــــن، يعانني من الســــمنة 
والوزن الزائد، ولذلك دعت احلملة 
األهالي واملعلمني الى تكثيف اجلهود 
حملاربة السمنة في املجتمع الكويتي 
وذلك من خالل املساهمة في نشر 

الوعي منذ سن مبكر.
Gethealthykuwait. وواصل فريق
com القيــــام بزيارات اســــبوعية 
الشــــهرين  البنات خالل  ملدارس 
االخيرين حيث مت فحص 232 طالبة 
من ست مدارس لنسب الكولسترول 
والســــكر في الدم وملؤشــــر كتلة 
اجلسم )BMI( الفورية باالضافة 
الى تقدمي االستشــــارات الفورية 
والشخصية لتوعية كل طالبة عن 
حالتها الصحيــــة واألضرار التي 
تتعرض صحتهن لها على املدى 

الطويل.
الفحوصات  وكشــــفت هــــذه 
ان 17% مــــن الطالبات يعانني من 
نسبة كولسترول مرتفعة في الدم 
و9% منهن نسبة السكر في دمهن 
عالية، فيما ان 45% منهن يعانني 

من السمنة والوزن الزائد.
الوطنية  ونشــــرت احلملــــة 
الوعــــي   Gethealthykuwait.com
للطالبات واملدرســــات عن اهمية 
حياة صحية من هذا العمر املبكر 
ألنهــــا حتســــم العــــوارض التي 
الفرد في املســــتقبل كما  تصيب 
اشارت للدور الفعال الذي يلعبه 
األهالي في تشــــجيع بناتهن على 
تبني منط صحي. ولنشر الوعي 
الصحي في الكويت، تقوم حملة 
Gethealthykuwait.com بزيارة اكبر 
عدد ممكن من الشركات اخلاصة 
واملدارس واملراكز العامة أسبوعيا 
لتقدمي الفحوصات واالستشارات 
املجانية وتوفر ألفراد املجتمع فرصة 
لتحسني من منط حياتهم الصحي، 
فمنذ انطالقــــة احلملة في يونيو 
Gethealthykuwait. ،من هذا العام
com فحصــــت ما يقــــارب 2500 
الكويتي في  شخص في املجتمع 
مدارس ومجمعات وشركات كالبنك 
الوطني والوطنية لالتصاالت وبنك 
برقان وزين وبنك الكويت والشرق 
األوسط وديوان احملاسبة وشركة 
البترول الوطنية الكويتية وغيرها 

من الشركات الكبرى.
ولتحفيز وتشجيع املشتركني في 
Gethealthykuwait. احلملة الوطنية
com تتيح لكل مشــــترك الفرصة 

اليوم نفتح مخيمهم الثاني لهذه السنة، هذا 
املخيم الذي سعدت وأنا أجتول بني أركانه 
وهذا احلفل يدل على نشاط هذه الفئة من 
املجتمع التي تعتبر حقيقة ليسوا معاقني 
ولكن نعتبرهم من ذوي االحتياجات اخلاصة 
وندعو اجلميع لالهتمام بهذه الفئة، ندعو 
مجلس األمة لالهتمام بهم من خالل ســــن 
القوانني التي تخدمهم وندعو ايضا أولياء 
أمور هذه الفئة الذين يكونون عونا على 
هذه اإلعاقة وإمنا يأتون بأبنائهم ملثل هذه 
املراكز حتى يستفيدوا، فقد رأيت الكثير 
منهم استفادوا استفادة كبيرة من خالل ما 
تقدم لهم هذه املراكز فنتمنى لهم التوفيق 
ونتمنى للقائمني على هذا املركز التوفيق 

والسداد. 
وحول مسودة قانون املعاقني املطروحة 
حاليا في مجلس األمة قال هذه مجرد مسودة 
ونأمل ان ترى النور وجار اآلن مناقشتها 
واإلعداد لها، هذا القانون بحد ذاته يخدم 
هذه الفئــــة خدمة جليلة، من املهم جدا ان 
ندفع مبثــــل هذا القانون وان كان البعض 
يرى ان فيه أخطاء فال نقدم فقط التعديل 
بل نقدم التعديل الذي يتطلبه هذا القانون 
حتى يظهر بالصورة املناسبة والصورة 
املشــــرفة والصورة التي تخدم هذه الفئة 
مــــن املجتمع التي لها وجود ولها حضور 
وقد رأيت  من هذه الفئة اليوم املوهوبني 
الذين نتمنى لهــــم التوفيق، ونتمنى من 
الدولة االهتمام بهذه الفئة وندعو وسائل 
اإلعالم الى التركيز على هذه الفئة وبيان 

دورها في املجتمع.

اجتماعا بحضور وزير الشؤون، وبالتالي 
فإنه خالل شهر واحد في مجلس االمة سيقر 
القانون، واعتبر ان هذا القانون بداية ونقلة 
مباركة بإذن اهلل تعالى في تقدمي كل الدعم 
الذي جبلت عليه دولتنا احلكيمة وحكومتنا 
الرشيدة بتقدمي كل ما حتتاجه هذه الفئات 

بجميع شرائحها مبن فيهم فئة الصم.
وقال وكيــــل وزارة األوقاف املســــاعد 
للدراسات اإلسالمية وشؤون القرآن الكرمي 
عبداهلل مهدي براك: سعيد جدا اليوم بأن أكون 
بني إخواني من ذوي اإلعاقة السمعية الصم في 
مركز اجلنان التابع إلدارة الدراسات اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والشــــؤون اإلسالمية، هذا 
املركز الذي أشــــرفت عليه وزارة األوقاف 
وأشرفت على جتهيزه بكل االحتياجات خلدمة 
ابناء هذا الوطن من فئة اإلعاقة السمعية، 

الكاملة فيما يتعلق مبؤسسات التعليم أو 
مؤسسات املجتمع املدني، ولكن وهلل احلمد 
بــــدأت تظهر املبادرات الطيبة ونحن اليوم 
في هذا املركز الطيب، جزاه اهلل خيرا، يؤكد 
القائمون عليه واملشرفون واملنظمون ان هذه 
الفئة تظل فئة مهمة واساسية ومن باب تعزيز 
مفهوم املواطنة فهم يلعبون دورا اساسيا 
ومؤثرا وايجابيا في التنمية وما نحتاجه 
في هذه اللحظات املهمة في بناء الوطن على 

سواعد ابنائه من كل الفئات. 
وزادت: وجودي معكم لكي أؤكد ان بادرة 
االمل قريبة جدا فيما يتعلق مبناقشة قانون 
املعاقني في مجلــــس االمة بعدما انتهى من 
مداولتــــه وقد رفع بعــــض االعضاء بعض 
مالحظاتهم وهذه املالحظــــات تكاد تكون 
ليست بالشيء الكبير، واليوم اللجنة عقدت 

ليلى الشافعي
أكدت الشيخة أوراد اجلابر ان الوقوف 
بجانب ذوي االحتياجات اخلاصة واجب 
ديني ومجتمعي، والبد من تقدمي الرعاية 
الكاملة لهم ألنهــــم جزء من املجتمع وهم 
أبناؤنا واخواننا، ولهم علينا حق االهتمام 
والرعايــــة، وانه ليســــرني ان أرى اليوم 
شــــرائح من ناشــــطات املجتمع الكويتي 
في مركز اجلنان للصم والبكم يبذلن هذا 
اجلهد الكبير في تنشئتهن تنشئة دينية 
وتعليمهن علوم الشرع ومنهن الكثيرات 
احلافظات لكتاب اهلل تعالى، وشكرت في 
افتتاح املخيم الربيعي الثاني )وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا( والذي حضرته 
النائبة د.سلوى اجلسار والوكيل املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي عبداهلل براك، اجلهات 
الرسمية خاصة وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية على ما تقدمه من رعاية وجهد 
ودعم نفسي ومالي في تنمية قدراتهم ونحن 
نأمل في مزيد من الدعم والرعاية من اجلهات 
ألبنائنا واخواننا من هذه الفئة. وشكرت 
الشيخة أوراد اجلابر القائمات واملنظمات 
لهذا املخيم الذي جمع مراكز القرآن الكرمي 
وقدمت فيه انشطة متنوعة واكدت ان ذلك 
اليوم ممتع جلميع احلضور. وقالت النائبة 
د.سلوى اجلسار: اشكر مركز اجلنان للصم 
والبكم على افتتاح هذا املخيم، واليوم أنا 
سعيدة بوجودي معكم، نتحدث عن فئة 
مهمة وأساسية في املجتمع وال تقل اهميتها 
عن أي فئة اخرى في املجتمع، وفي هذا البلد 
احلبيب، ولكن لالسف لم حتظ بالرعاية 

عبداهلل براك مكرما الشيخة أوراد اجلابر

الشيخة أوراد اجلابر تتحدث للزميلة لي لى الشافعي

الشيخة أوراد اجلابر ود.سلوى اجلسار في مقدمة احلضور

طالبات يخضعن لفحص الدم

عبدالرحمن العطية

مشعل العيار


