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الكويت تفوز بجائزة الشارقة 
للعمل التطوعي في دورتها السابعة

جائزة الشارقة للعمل التطوعي من أولى اجلوائز 
التي تهتم بالعمل التطوعي وتدعمه في دولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة وفي الوطن العربي، وهي حدث 
مهم ملا متثله من حتفيز وتشجيع للعمل التطوعي 
بأشكاله كافة السيما في هذه املرحلة التي بات فيها 

العمل التطوعي بحاجة الى كل مؤازرة وتعاون.
وقد احتفل في ال� 30 من ديسمبر املاضي على 
مسرح جامعة الشارقة بتكرمي الفائزين في مجاالت 
اجلائزة املختلفة للعمل التطوعي، بحضور الفريق 
اخلاص من الكويت الذي استطاع ان يتشرف بجعل 
الكويت تفوز باملركز الرابع بني الدول العربية التي 
ف���از منها خمس دول وذلك عن جائزة املش���روع 

التطوعي املتميز.
والفريق اخلاص مجموعة من األسر الكويتية 

التي لدى بعضها حاالت من ذوي االعاقات الذهنية، كما يضم الفريق 
بني اعضائه ش���خصيات شرفية كويتية وخليجية وعربية ويعمل 
متطوعا دون مقابل بجهوده وامكانياته الذاتية فقط خلدمة قضايا 
هذه الشريحة الكبيرة من املعاقني ليدعم جهود اجلمعيات واملؤسسات 
واألفراد العاملني على رعاية هذه الفئة اينما كانوا من خالل توثيق 

جهودهم وتسجيلها بأفالم تطوعية توزع مجانا 
ألكبر عدد بهدف تشجيع هذه اجلهات ولفت األنظار 
نحو جهودها، ولتوثيق واظهار اجنازات وقدرات 
ذوي االعاقات الذهنية من حاالت متالزمة الداون 
والتوحد واحلاالت الذهنية األخرى للوصول لوضع 
يحقق االندماج الكامل بني أفراد هذه الفئة وأفراد 
املجتمع ونبذ املفاهي���م اخلاطئة جتاههم لينالوا 
حقهم الكامل بالعيش حياة طبيعية قدر االمكان، 
فأنتج الفريق عنها ووزع اكثر من 35 الف نسخة 
من االفالم املس���جلة على االقراص املدمجة تبني 
انشطتها واهدافها، كما تبني االجنازات واالبداعات 

الرياضية والفنية واالجتماعية لهذه الفئة.
وس���تهدى اجلائزة بقيمتها املعنوية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمني وسمو رئيس الوزراء وإلى الشعب الكويتي كافة، اما قيمتها 
املادية فسيتبرع بها الفريق اخلاص ملجموعة جمعيات وأفراد يعملون 
في مجال العمل التطوعي بالكويت ودول اخلليج، وسيمثل الفريق 
اخلاص بتس���لم اجلائزة الرئيس الفخري للفريق رحاب بورسلي 

ورئيس الفريق جاسم الرشيد ونائبه باري الدوسري.

رضا: تدشين معرض بنغالديش في متحف تحرير الكويت 
مبادرة تزيد من تعميق عالقات الصداقة بين البلدين

بني البلدين، مضيفا ان العالقات 
القائمة بني الش����عبني واجليشني 
الكويتي والبنغالديشي قد تعززت 
من خالل التضحية وستقوى مع 

مرور األيام.
وذكر احلسن بالعرفان واجلميل 
الذين  للجنود والرجال والنساء 
ضحوا بحياتهم من اجل حترير 
الكويت من قبضة االحتالل العراقي 
الغاشم. كما تقدم بالشكر لرئيس 
بيت الكويت لألعمال الوطنية على 
دعمه املتواصل لبنغالديش، وكذلك 
للقوات املسلحة الكويتية واحلكومة 
الرشيدة على الدعم الكبير للكتيبة 
العسكرية البنغالديشية واجلالية 

إقامته����م بالكويت، مؤكدا  اثناء 
ان بنغالديش س����تظل الصديق 
الوفي واملخلص للكويت في قادم 

األيام.
من جهته، أعرب مدير مديرية 
املعن����وي والعالقات  التوجي����ه 
العامة في اجليش العقيد عدنان 
اخلشتي عن سعادته الفتتاح جناح 
بنغالديش في بيت الكويت لألعمال 
ال����ى ان هذه  الوطنية، مش����يرا 
اخلطوة جتسد عالقات الصداقة 
القوية بني البلدين وكذلك يظهر 
البنغالديش����ية في  القوات  دور 
مس����اعدة الكويتيني في محنتهم 
وكذلك أثناء مهامها في نزع األلغام 

من األراضي الكويتية. وعبر عن 
أمله في ان تشارك الدول األخرى 
وان حتظ����ى مبكان ف����ي متحف 
حترير الكويت، كما لها مكان في 
قلوب الكويتيني واحترام وتقدير 
ملس����اهماتها في رفع املعاناة عن 
الش����عب الكويتي اثناء االحتالل 
اكد رئيس  الغاشم. كما  العراقي 
الوطنية  الكويت لألعم����ال  بيت 
يوسف العميري ان افتتاح جناح 
بنغالديش يوثق لعالقات التعاون 
البلدين الصديقني. واش����ار  بني 
العميري ال����ى الوحدة والتكاتف 
التي كانت جتمع كل فئات املجتمع 
الكويتي أثناء االحتالل العراقي، 
موضحا ان ذل����ك يعتبر امتدادا 
لهذه املش����اعر واملبادئ لدى كل 
مكونات املجتمع مبختلف الطوائف 
والتوجهات، مبينا ان ما يثار اآلن 
من سجال بني هذه الفئات ال يعبر 

عن حقيقة وواقع احلال.
ودعا العمي����ري الى االهتمام 
بالدور الذي يقوم به بيت الكويت 
الوطنية، خاصة وزارة  لألعمال 
الدفاع إلبداء اهتمام اكبر، مشيدا 
بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لبيت الكويت 

لألعمال الوطنية.
كم����ا ذكر العمي����ري ان ادارة 
البيت في انتظار رد وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل لتسلم ارض 
مقر بيت االعمال الوطنية اجلديد 

في غرناطة.

بشرى الزين
أكدته  الذي  جتس����يدا للدور 
مش����اركة دول التحالف وتعميقا 
ألواصر عالقات الصداقة والتعاون 
التي جتمع الكويت والدول التي 
س����اهمت في حتريرها من الغزو 
العراقي الغاشم انضمت بنغالديش 
ال����ى قائمة الدول التي تش����ارك 
بجناح في بيت الكويت لألعمال 

الوطنية.
افتت����اح جناح بنغالديش في 
متحف حترير الكويت ببيت الكويت 
لألعمال الوطنية دشنه صباح امس 
حضور السفير البنغالديشي سيد 
رضا والعقيد عدنان اخلشتي من 
ادارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي في وزارة الدفاع وامللحق 
العسكري في سفارة بنغالديش 
العميد محمد أمني احلسن وعدد 
من امللحقني العسكريني الى جانب 

املعتمدين لدى الكويت.
سفير بنغالديش سيد رضا اكد 
ان هذه البادرة تزيد من تعميق 
عالقات الصداقة بني بالده والكويت 
وتب����رز الدور الذي اضطلعت به 
القوات العسكرية البنغالديشية 
أثناء حترير الكويت، مبديا احترامه 
البنغالديش����يني  الكبير للجنود 
الذين استشهدوا أثناء إعادة إعمار 
الكويت في مرحلة ما بعد التحرير 

ونزع األلغام.
وبدوره ش����دد العميد جنرال 
محمد أمني احلسن على الصداقة 

التبرع بقيمة الجائزة للعمل التطوعيالخشتي: افتتاح جناح بنغالديش يبرز مساعدة قواتها للكويتيين في محنتهم

الهاجري إلعادة المسح البيئي ألم الهيمان
دارين العلي

اعلن رئي����س جماعة اخلط 
االخضر الناش����ط البيئي خالد 
التنفيذي  الهاجري ان »املكتب 
للجماع����ة يعمل ملقابلة س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد خالل االيام املقبلة، 
لتبيان خطورة املغالطات التي 
وردت في تقري����ر هيئة البيئة 
حول املصانع امللوثة ملنطقة ام 
الهيمان وعدم استناده على اسس 

علمية صحيحة«. 
ووجه الهاجري خالل املؤمتر 

الصحافي الذي عقده امس في مقر جماعة اخلط االخضر حتت عنوان 
»تفنيد تقرير هيئة البيئة حول املصانع املؤثرة على منطقة ام الهيمان« 
دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد إلعادة املسح 
البيئي الذي قامت به الهيئة العامة للبيئة في منطقة الش����عيبة، مع 
مراعاة ان يكون الفريق اجلديد من جهات محايدة. واكد الهاجري ان 
»هيئ����ة البيئة ومجلس ادارتها لن يس����تطيعوا إغالق اي مصنع في 
منطقة الش����عيبة الكثر من اس����بوعني فقط، وان تقرير هيئة البيئة 
وتوصياته ال تستند على مس����وغات قانونية، خصوصا ان التقرير 
اغفل الكثير من املشاكل البيئية التي تعاني منها منطقة ام الهيمان. 
واش����ار الى ان »ادارة الهيئة العامة للبيئة اجلديدة لديها نقص كبير 
في املعلومات املطلوبة ملعاجلة مثل هذه املش����اكل، كما تفتقد اخلبرة 
امليدانية البيئية وهو ما ادى الى حدوث اخطاء بيئية وعلمية وقانونية 
واقتصادية في التقرير الذي اعدته الهيئة. وانتقد الهاجري ان يكون 
من ترأس فريق املسح البيئي للمصانع غير متخصص بيئيا، الفتا الى 
ان اغلب زيارات فريق املسح البيئي للمصانع لم يتم االلتزام خاللها 
بش����روط السالمة املطلوبة، بل ان اسلوب اخذ العينات والقراءات لم 
يتم وفقا لالس����س العلمية املطلوبة، االمر الذي ادى بشكل مؤكد الى 

جتاهل بعض املصانع االخرى امللوثة للبيئة«. 
وفند الهاجري تقرير هيئة البيئية قائال ان املادة العاشرة من قانون 
انشاء هيئة البيئة لم يخول الهيئة او مجلس ادارتها اغالق املصانع 
الكثر من اسبوعني بل ان اغالق مصنع ملدة اسبوعني يستلزم اجتماع 
اكثر من سبعة وزراء للبت فيه وفقا ملا نص عليه قانون انشاء الهيئة 
العامة للبيئة، وهو ما يعني عمليا استحالة جمع الوزراء لهذه املسألة، 
كما ان تكرار اجراء الصلح مع املصانع املخالفة يؤدي الى افراغ القانون 
من محتواه، ويشجع املصانع على تلويث البيئة طاملا االمر في النهاية 

هو امر صلح بل ويساعد في اضعاف دور هيئة البيئة.

جناح مصري.. قريبًا
قال رئيس بيت الكويت لألعمال الوطنية يوس���ف 
العمي���ري ان اتفاقية وقعت بني الكويت ومصر إلقامة 

جناح مصري في بيت الكويت لألعمال الوطنية.
وأشار العميري الى ان وفدا مصريا سيزور الكويت 
في الفترة من 17 الى 28 اجلاري، لتنفيذ هذه االتفاقية، 
الفتا الى ان جمهورية مصر العربية ستقيم جناحا آخر 

للكويتيني الشهداء في حربي 73 و67.
ومن جهته، أوضح امللحق العسكري في سفارة مصر 
لدى الكويت العقيد اشرف بركات ان جناح مصر سيفتتح 

أثناء احتفال الكويت بالعيدين الوطني والتحرير.

السفير البنغالديشي سيد رضا ويوسف العميري في جناح بنغالديش في بيت الكويت لألعمال الوطنية

)سعود سالم( جولة في جناح بنغالديش  

خالد الهاجري

رحاب بورسلي


