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 بشرى شعبان
س���أل رئيس مجلس ادارة 
جمعي���ة ذوي االحتياج���ات 
اخلاصة حتت االش���هار عايد 
الش���مري وزارة الشؤون عن 
نتائ���ج التحقيقات التي جرت 
ف���ي املجلس االعلى لش���ؤون 
املعاقني والتي عملت ملا يقارب 

ال� 5 شهور.
وقال في تصريح صحافي  
ان وزارة الشؤون شكلت جلنة 
للتحقيق فيم���ا مت التداول به 
بشأن جتاوزات وانتهاكات طالت 
املعاقني وحدد عمل اللجنة بثالثة 

شهور ومدد العمل لها شهرين آخرين وانتهت 
املدة ولم يصدر أي شيء بشأنها ونحن نسأل 
اين النتائج باالخص ان وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي قد وعد بانه سيعقد مؤمترا صحافيا 
لنشر ما توصلت اليه جلنة التحقيق لكن لالسف 
لم يحصل ذلك، ومما يدعونا الى تساؤل لصالح 
من هذا التكتم؟! واسألكم هل مت التحقيق في 
اله���در املالي البالغ 38 مليون دينار على مدى 
ما يقارب 4 س���نوات، نسألكم هل مت التحقيق 

في اجلهة التي مت فيها هتك 
عرض البنات املعاقات؟

واضاف الش���مري نرى 
ان من لهم صلة مباش���رة 
في تلك التجاوزات مازالوا 
على رأس عملهم واننا لن 
نقف حتى احق احلق، وان 
صمتنا في الفترة املاضية 
ناجت عن طلب بعض اعضاء 
مجلس االمة من اجل منح 
الوزارة فرصة حملاس���بة 
التجاوزات  من قام بتل���ك 

ومعاجلة اخللل.
وتقدم بالشكر العضاء 
مجلس االمة الذين وقعوا على طلب تش���كيل 

جلنة حتقيق برملانية.
ووعد الشمري بانه بداية شهر مارس سيقوم 
مع مجموعة م���ن املتطوعني القانونيني بفتح 
مل���ف ثان ذات عالقة بتج���اوزات متس ذوي 
االعاقة وما يحتويه هذا امللف هو اشد واخطر 
من امللف االول، وردا على س���ؤال سيتضمنه 
امللف املنوي فتحه اجاب الش���مري »كل شيء 

في حينه« وغدا قريب.

الشيخ صباح الناصر والشيخة لولوة بنت خليفة وعبدالرسول سلمان خالل افتتاح املعرض

السفير طاهر فرحات مع سفراء األردن ولبنان واملغرب

د.برجس البرجس مستقبال جولي وسيبر

د.بلسم بهبهاني

د.يوسف العميري والسفير طاهر فرحات خالل افتتاح اجلناح العسكري املصري

)أنور الكندري( الشيخ صباح الناصر متوسطا الفائزين في احلفل   

ناب عن وزير الديوان في حفل توزيع جوائز مهرجان الكويت الرابع لإلبداع التشكيلي

خالل افتتاح الجناح العسكري المصري في بيت الكويت لألعمال الوطنية

صباح الناصر: الفنون ترتقي بالذوق العام وتثري المجال الثقافي

فرحات: العالقات بين مصر والكويت راسخة ومتميزة

الشمري يسأل »الشؤون« عن نتائج
تحقيقات تجاوزات المجلس األعلى للمعاقين

مشاركة ناجحة للكويت في معرض 
المغرب الدولي للنشر والكتاب

ال����دار البيضاء � كونا: حققت مش����اركة الكويت في معرض املغرب 
الدولي للنشر والكتاب الذي اختتم دورته ال� 16 امس االول جناحا باهرا 
أكده وزير الثقافة املغربي بنسالم حميش وجمهور املثقفني والسياسيني 
والعارضني ومختلف شرائح زوار املعرض. وأجمع كل من زار جناحي 
وزارة االعالم الكويتية واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على 
قيمة االصدارات واملنشورات املعروضة التي تعكس صورة النهضة الثقافية 
للكويت واسهام الدولة في نش����ر واعادة نشر الكتب التراثية بأسعار 
مدعومة تيسر للمواطن العربي سبل اقتنائها وتوسع قاعدة القراءة في 
الوطن العربي. وأعرب عدد من املثقفني واالعالميني واملهتمني بالقراءة 
والكتاب ممن التقتهم »كونا« في املعرض عن تقديرهم ملستوى االبداع 

واالبتكار واملعاجلة العميقة للقضايا الفكرية في الثقافة الكويتية.
وأكدوا شغف االنسان الكويتي باالبداع في مجاالت الفنون املتنوعة 
وعش����قه للجمال األدبي الذي يصل عنده إلى درجة الوله مشيرين إلى 
أن مناخ احلرية واجلو الدميوقراطي الذي تنعم به الكويت وشعبها في 
ظل نظام دستوري برملاني بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وفر للثقافة الكويتية ظروفا مالئمة النتاج زاخر في شتى حقول 
املعرفة العلمية واألدبية ومكن املطابع الكويتية من اس����ترجاع دورها 

الريادي على الصعيد العربي في مجال النشر واالصدار.
وعززت شهادات زوار جناحي وزارة االعالم واملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب التي فاقت املتوقع حسبما أفاد مسؤولو اجلناحني نواف 
العنزي وسعد املطيري في تصريح ل�  »كونا« ثقة املواطن العربي في 
الثقافة الكويتية من خالل عناوين االصدارات واملنش����ورات املعروضة 
التي ما كادت تبقى منها نسخ على رفوف جناحي الكويت بسبب االقبال 

الكبير على اقتنائها أو طلب املتاح منها مجانا.

ندى ابو نصر
 أشاد سفير مصر لدى الكويت طاهر 
فرحات بعمق ومتانة العالقات المصرية 
� الكويتية واصفا إياها »بالمترس���خة 
والمتميزة«، وقال السفير فرحات في 
كلمته قبيل افتتاحه الجناح العسكري 
المصري في بيت الكويت لألعمال الوطنية 
»نحن في مصر نذكر بكل اعتزاز وتقدير 
وقوف الكويت مع مصر ومشاركتها في 
مواجهة العدوان عليها عام 1967 وفي 

حرب أكتوبر عام 1973«.
الكوي���ت باحتفاالتها بالعيد  وهنأ 
الوطني ال� 49 وعي���د التحرير ال� 19، 
مؤكدا حرص الس���فارة المصرية على 
تكريم اسر شهداء الكويت »على الجبهة 
المصرية« خالل احتفاالت السفارة بيوم 

السادس من أكتوبر الماضي.
وقال ان هذا الجن���اح يعد نموذجا 
مصغرا لمتحف عسكري مصري دائم 
خارج مصر، مشددا على رفض مصر 
للع���دوان ودفاعها ال���ى جانب الحق 

الكويت���ي إبان العدوان الغاش���م على 
الكويت عام 1990.

وذكر ان منذ اللحظة األولى من نشوء 
األزمة »وقف���ت مصر إلى جانب الحق 
والعدل والش���رعية الكويتية وأدانت 
الغزو«، مضيفا »وطالبت مصر بسحب 
القوات الغازية من الكويت دون قيد أو 

شرط وبضرورة عودة الشرعية«.
واستذكر فرحات تضحية الشهداء من 
أبناء القوات المسلحة المصرية الذين 
»ضحوا بالغالي والنفيس في س���بيل 
نصرة الحق«، مؤكدا أن هذا االحتفال 
يمثل لبن���ة جديدة في تقوية الروابط 
األخوية بين الش���عبين والحكومتين 
بما يعود بالنفع على الدولتين وعلى 

األمة العربية.
ومن جهته قال رئيس بيت الكويت 
العميري ان  الوطنية يوسف  لألعمال 
هذا الجناح هو »رد للجميل الذي ندين 
به« لمصر، مضيفا أن مشاركة القوات 
المسلحة المصرية كان لها الدور الكبير 

في حرب تحرير الكويت.
ام���ا الملحق العس���كري المصري 
العقيد أش���رف بركات فاستذكر أقوال 
القائد األعلى للقوات المسلحة المصرية 
الرئيس حسني مبارك ابان حرب تحرير 
الكويت وجاء فيه���ا »انه يوم أضافت 
فيه القوات المس���لحة المصرية )درع 
األمة( شرفا جديدا للتاريخ العسكري 
المصري باختي���ار الموقف الصحيح 
إحقاقا للحق ومشاركة في الدفاع عن 

شعب الكويت الشقيق«.
النقيب  ب����دور  العقيد بركات  وأش����اد 
المصري المتقاعد مجدي السيد في حرب 
تحرير الكويت »وهو أول من دخل األراضي 
الكويتية ليعبر عن فرحة االنتصار«، مثنيا 
على رئيس األركان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الركن أحمد الخالد الصباح على دعمه 

الدائم للتعاون العسكري بين البلدين.
وبدوره قال النقيب المصري مجدي 
الس���يد »انه في فجر ي���وم 25 فبراير 
1991 كان���ت الق���وات المصرية تعمل 

على فتح األلغام وتأمين تدفق القوات 
المصرية وبسبب سوء الحالة الجوية 
الجوية األميركية  الق���وات  لم تتمكن 
من تأمين المعونة والتغطية الجوية 
للق���وات المصرية وفي هذه الس���اعة 
ضربت المدفعية العراقية هذه الثغرة« 
مستذكرا مش���اركته في حرب تحرير 
الكويت وتعرضه لفقد أرجله في تلك 

الحرب.
حضر حف���ل االفتتاح ع���دد كبير 
من الس���فراء والملحقين العسكريين 
والديبلوماس���يين الع���رب واألجانب 
لدى الكويت وعدد من قيادات القوات 
المسلحة الكويتية، يذكر أن حجم القوات 
المصرية المش���اركة في حرب تحرير 
الكويت بلغت 35 ألف فرد و 358 دبابة 
و215 قطعة مدفعية باإلضافة الى 252 
قطعة صواريخ مض���ادة للصواريخ، 
وكانت القوات المصرية تمثل ثالث قوة 
الواليات  المسرح بعد  عسكرية داخل 

المتحدة والسعودية.

خصم من مركز نيو سمايل دنتل سبا 
ألعضاء جمعية الصحافيين

المديرة التنفيذية لجمعية النساء البريطانيات: 
جمعية الهالل األحمر سباقة في دعم المنكوبين

التنفيذي  المدير  أش���ادت 
لجمعية النساء البريطانيات في 
الكويت جولي وسيبر بجهود 
جمعية الهالل االحمر وسرعة 
تقديمها للمساعدات اإلنسانية 
للنازحي���ن والالجئين جراء 

الكوارث الطبيعية.
وقالت وسيبر في تصريح 
ل� »كونا« عق���ب لقاء وفد من 
جمعية النس���اء البريطانيات 
رئيس مجل���س ادارة جمعية 
الهالل االحمر د.برجس البرجس 
ان الجمعي���ة ف���ي طليعة من 
المساعدات  يقدمون كل أنواع 
االنس���انية إلغاث���ة منكوبي 
الكوارث الطبيعية ويساهمون 

في رفع المعاناة عنهم.
الهالل  واضافت ان جمعية 
االحمر من الجمعيات السريعة 
االستجابة وتوجد في مناطق 
الكوارث بسرعة لتقديم الدعم 
النفسي والمعنوي للمحتاجين 
من خ���الل متطوعيه���ا الذين 
يبذلون جهدا كبيرا لتقديم كل 

انواع الدعم للمتضررين.
النس���اء  جمعي���ة  وع���ن 
البريطانيات في الكويت، قالت 
وسيبر ان الجمعية مكونة من 300 
عضوة على استعداد تام للتطوع 
وتقديم الخدمات اإلنسانية سواء 
للمعاقين أو االطفال أو كبار السن 

من خالل التنسيق والتعاون مع 
جمعية الهالل االحمر.

وأضافت ان جمعية النساء 
البريطانيات تستطيع تقديم 
الدع���م من خ���الل نموذجين 
إنس���انيين م���ن خ���الل جمع 
التبرع���ات أثناء المناس���بات 
مثل اليوم الرياضي او الطبق 
الخي���ري او من خ���الل القيام 
باالعم���ال التطوعي���ة بجانب 

الهالل االحمر.
وذكرت ان هناك تعاونا مع 
بيت عب���داهلل لرعاية األطفال 
الذين يتوقع وفاتهم، مضيفة 
ان المتطوع���ات من الجمعية 
البريطانية قدمن  النس���ائية 
خدم���ات نفس���ية وصحي���ة 
واجتماعية لالطفال المصابين 
بالسرطان والذين يصلون الى 

المراحل االخيرة من المرض.
وقالت ان الجمعية تؤدي أيضا 
دورا في تعريف البريطانيات 
الموجودات في الكويت بمعالم 
الكوي���ت وعاداتها وتقاليدها، 
مؤكدة أهمية تفعيل دورهن في 
المجاالت االجتماعية واالنشطة 

االخرى في الكويت.
المديرة  من جانبها، دع���ت 
العام���ة للمدرس���ة البريطانية 
ف���ي الكويت د.حن���ان المطوع 
الى مس���اعدة المنكوبين بشتى 

الوس���ائل، مضيفة ان المدرسة 
سبق ان تبرعت للمنكوبين في 
جزيرة هاييتي، وتم تسليم التبرع 

الى جمعية الهالل االحمر.
وقال���ت المطوع ل���� »كونا« 
ان لدى جمعي���ة الهالل األحمر 
إمكانات الزم���ة إلقامة الدورات 
التدريبية والتأهيلية للمتطوعات 
في جمعية البريطانيات الحريصة 
على تعزيز التعاون والتنسيق 

مع جمعية الهالل االحمر.
وذك����رت ان اختي����ار جمعية 
الهالل االحمر للعمل والتنس����يق 
معها يرجع الى نشاطها اإلنساني 
والتطوعي س����واء داخل الكويت 
أو خارجها مشيدة بجهود رئيس 

الجمعية.
وأكدت المطوع أهمية العمل 
التطوع���ي في إط���ار جمعيات 
النفع العام وما يغرس���ه العمل 
التطوعي في نفوس المتطوعين 
من روح العمل الجماعي والعطاء 

بال مقابل.
وأوضحت ان للعمل التطوعي 
دورا محوريا في تنمية المجتمع 
كونه يمث���ل نمطا م���ن العمل 
االجتماعي والثقافي والسياسي، 
كما انه يغرس مفهوم اإلنسانية 
المتطوع ويعمل  والوطنية في 
على استغالل الطاقات بشكل مفيد 

ومؤثر لخدمة المجتمع.

خالل لقائها البرجس

منح مركز نيو سمايل دنتل سبا لطب االسنان بادارة د.بلسم 
بهبهاني المدير العام للمركز خصومات خاصة ألعضاء جمعية 

الصحافيين تصل الى %30.
 وه��ذا الم��ركز يعتب��ر م��ن العي��ادات المتخصصة بالعناية 
باالس���نان الت��ي يت��م به��ا ع��الج االس���ن��ان باهتم����ام خ�اص 
وطرق جديدة تخل��ق ج��وا من االس���ترخاء والراحة خالل فترة 

العالج.
ويض��م ه��ذا الم��ركز نخب��ة م��ن االطب��اء واالستش��اريين 
في كل مجاالت طب االسنان حيث يستخدم المركز احدث االجهزة 
المتط��ورة والتقني��ات الخاص��ة بع��الج االس���ن��ان، وس���ب�ل 
االسترخاء المتوافرة لجميع المراجعين، والخصم ألعضاء الجمعية 
م�ن خ��الل اب�راز بط�اق�ة العض�وية لع��ام 2010، الي استفس��ار 

االتصال على هاتف المركز رقم: 25710333.

 رندى مرعي
حتت رعاية وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد، أقامت اجلمعية الكويتية للفنون التش���كيلية مهرجان 
الكويت الرابع لالبداع التشكيلي، وذلك في مقر اجلمعية مبنطقة 
حولي. هذا وأناب وزير الديوان عنه الشيخ صباح ناصر صباح 

األحمد حلضور احلفل.
وافتتح ممثل راعي احلف���ل املعرض اخلاص باملهرجان ومبا 
يحتويه من االعمال الفنية للمش���اركني والتي القت استحسان 

احلضور.
وأشاد الش���يخ صباح الناصر باجلهود املبذولة في مهرجان 

الكويت الرابع لالبداع التشكيلي، معتبرا ان الفنون تزيد من الذوق 
العام الكويتي ومنه الذوق اخلاص وتثري املجال الثقافي.

كالم الناصر جاء خالل احلفل الذي حضره الشيخ دعيج السلمان 
والشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة من وزارة الثقافة واالعالم 
والتراث الوطني في البحرين وحش���د من الفنانني التشكيليني 

واحلضور.
شارك في املهرجان 90 فنانا وفنانة ب� 162 عمال فنيا في جميع 

مجاالت الفنون التشكيلية من لوحات ونحوت وغيرها.
وبعد جولة على لوحات املعرض كافة، أعربت الشيخة لولوة 
بنت خليفة عن سعادتها باملشاركة الشبابية في املعرض، آملة أن 

يكون هناك معرض خليجي يجمع فنانني من كل دول اخلليج.
وعن التعاون الكويت���ي � البحريني في املجال الثقافي، قالت 
الش���يخة لولوة انه حتما س���يكون هناك تعاون في مرحلة ما 
يتجسد بإقامة مش���اريع ومعارض فنية مشتركة، وذلك إلثراء 

املجال الثقافي والفني في اخلليج.
وفي كلمته، قال رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية 
عبدالرس���ول س���لمان ان هذا املهرجان جاء تزامنا مع االحتفال 
بالعيد الوطني وعيد التحرير، وقد حظي برعاية وزير ش���ؤون 
الديوان األميري، األمر الذي يثري فضاء الفن التشكيلي الكويتي 

ويساهم في تنوع وجتدد جتاربه.

وتابع سلمان ان التنوع في اللوحات املشاركة في املعرض يبرهن 
على ما تختزنه حركة التشكيل من طاقات ومواهب في التقاط كل 

ما هو جديد وأصيل وحقيقي ومبتكر في هذا املجال.
وأضاف ان الفن التشكيلي قد حقق في السنوات االخيرة تطورا 
ملحوظا بفضل التجديدات التي أدخلها الرواد مع اجليل اجلديد 
في األساليب املعاصرة التي أضافت أبعادا كان لها اكبر االثر في 
قيام نهضة بصرية تطمح باس���تمرار ليكون املشهد التشكيلي 
النابض فيها لونا يستمد مكوناته من مفهوم املعاصرة واحمللية 
في آن واحد، وبعد اعالن نتائج الفائزين باملهرجان مت تقدمي دروع 

تكرميية لرعاة املهرجان وضيوفه.

من أجواء الحفل
 الفائز بجائزة صاحب الس�مو 

األمير، الفنان فواز الدويش.
ف�از مناصفة بجائزة الش�يخة 
سلوى الصباح كل من الفنانني فهد 

املسباح وعبداهلل العتيبي.
 ف�از بجائ�زة الش�يخة فتوح 
الس�لمان كل من الفنانني هاش�م 

الشماع وخالد الشطي.
وتألفت جلنة التحكيم من كل 
من الفنانني التشكيليني مدير املتحف 
الوطني في دولة قطر يوسف احمد 
ومدير قصر الفن�ون في مصر محمد 
طلعت والفنان خليل الهاشمي من 

مملكة البحرين.

عايد الشمري


