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برجس البرجس متحدثا في الصالون االعالمي وإلى جواره ماضي اخلميس

د.عايض السهليجمال السويفان

البرجس: الكويت تعيش ترفًا سياسيًا وتوالي االستجوابات ال يدع مجااًل للتنمية
اس����تضاف الصالون اإلعالم����ي في ندوته 
التي أقيمت أمس األول مبقر الصالون املؤقت 
باليرموك رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر برج����س البرجس الذي أكد أن جمعية 
الهالل األحمر تفتح أبوابها لكل من يريد تقدمي 
املس����اعدات حملتاجيها، وأن اجلمعية ال تفرق 
في عملها التطوعي بني احملتاجني على أساس 

الدين أو اللون أو العرق.
واس����تهل البرجس الندوة بتناول بدايات 
جمعية الهالل األحمر وتأسيسها، وأوضح أنها 
قامت على سبعة أشخاص، وذلك في عام 1965 
وفي عام 1968 أصبحت عضوا باالحتاد الدولي 
للصليب األحمر والهالل األحمر ولهذا االحتاد 
حوالي 183 عضوا من اجلمعيات املختلفة بني 

الهالل والصليب األحمر.
وأوض����ح البرجس أن اجلمعية تأسس����ت 
بصفتها االعتبارية املستقلة التي تقدم اخلدمات 

ألشد احلاالت احتياجا لها.

عوائق وموانع

وتناول أهم العوائق التي تواجه اجلمعية 
أثناء عملها وخلصها في بعض املضايقات التي 
يواجهونها من قبل احلكومات، كما أوضح أن 
مسألة عالج املرضى غير القادرين من املسائل 
التي يواجههم فيها عوائق كثيرة على رأسها 
ارتفاع عدد املرضى واحتياجهم الشديد للدواء 
مم����ا يجعل األمر مكلفا بدرج����ة تفوق أحيانا 

إمكانيات اجلمعية.
وضرب لذلك مثال مبرضى الوباء الكبدي من 

غير الكويتيني الذين ال يحق لهم العالج داخل 
الكويت على نفق����ة الدولة وعالج هذا املرض 
يكون مكلفا بدرجة كبيرة واجلمعية حريصة 
على عالجهم ألنه مرض معد وقد يضر بقطاع 

عريض من املجتمع.
وكذلك مرضى القلب الذين يحتاجون ألجهزة 
طبية وإجراء عمليات جراحية تفوق تكاليفها 
إمكانياتهم وقد أكد البرجس أن اجلمعية لديها 
حتى اآلن 5600 مريض من مرضى الوباء الكبدي 
وأمراض القلب وعالج الواحد منهم يتكلف ما 

يقرب من 4500 دينار.
وعدد البرجس مشاكل أخرى تواجههم أثناء 
العمل منها مشكلة البدون واحتياجهم الشديد 
للعمل والعيش الكرمي وكذلك قضية اخلدم الذين 
يلجأون للسفارات ويكونون عبئا كبيرا عليها 
ونتقدم نحن للمساعدة في احتوائهم وتلبية 

احتياجاتهم حلني حل مشاكلهم.
وضرب على ذل����ك مثال بلجوء 450 خادما 
وخادمة إلى الس����فارة اإلندونيسية في شهر 
رمضان يش����كون أصحاب أعمالهم وكيف أن 
السفارة جلأت للجمعية وحتركت اجلمعية فورا 
ملساعدتهم وتعاقدت مع عدد من املطاعم لتوفير 
اإلفطار والسحور ل� 450 خادما وخادمة يوميا 
في ش����هر رمضان، وأكد أن اجلمعية حرصت 
عل����ى ذلك أيضا ألنه يعك����س صورة الكويت 

باخلارج.

واقع الحياة السياسية

وبعيدا عن اجلانب اإلنساني جاءت إجابة 

البرجس عن سؤال حول رأيه في الواقع السياسي 
في الكويت بأن أبدى امتعاضه الشديد من هذا 
الواق����ع، وقال إن الكوي����ت تعيش مرحلة من 
الترف السياسي ملقيا الضوء على أداء نواب 
مجلس األمة ومعترضا على سياسة الصوت 
العالي داخل املجلس واأللفاظ غير الالئقة التي 
تتردد بداخله من حني آلخر وأن االستجوابات 
تتوالى باس����تمرار مبا ال يدع مجاال للحكومة 

أن تعمل وتنتج.
ودعا برج����س املواطنني في هذا اإلطار إلى 
أن ينتخبوا من يس����تحق االنتخاب وصاحب 
املؤهالت احلقيقية التي جتعل الرجل املناسب 

في مكانه املناسب.
وفي مرحلة األسئلة من قبل الضيوف كان 

سؤال الكاتب الصحافي س����الم الواوان حول 
سبب وجود الترف السياسي بالكويت، وأجاب 
برجس بأن املواطن أصبح يعرف حقوقه جيدا 
ولك����ن ال يعرف واجباته ولذلك أصبح يعتمد 
على الدولة ويحاول أن يستفيد منها دون أن 
يجتهد هو، وأشار البرجس إلى أن التعليم صار 
فيه تسيب وترف أيضا وأصبحنا اآلن نعاني 

من أمية من يقرأون ويكتبون.
وردا على س����ؤال للكاتبة بجريدة القبس 
دينا الطراح عن االجتماعات الدورية للجمعية 
واملؤمترات التي تعقدها قال البرجس إن اجلمعية 
تعقد اجتماعا أسبوعيا للمسعفني واملتطوعني 
لتدريبهم على العمل التطوعي واإلس����عافات 
األولية وأن هناك مراسالت بني اجلمعية واالحتاد 

الدولي من أجل إرسال خبراء لتدريب املتطوعني 
وإعداد دورات تدريبية وبرامج على مستوى 
أعلى. وأكد برجس أن عدد املتطوعني باجلمعية 
في األيام العادية يصل إلى 1500 متطوع وفي 
أيام الطوارئ والكوارث يصل إلى 15000 متطوع 
ووجه برجس النداء لكل من لديه االس����تعداد 
للمشاركة بالعمل التطوعي أن يتقدم للجمعية 
ملساعدة الكثير من املرضى بأمراض مختلفة 
يلجأون للجمعية وينتظرون منها أي مساعدة 

إنسانية.
وفي سؤال من مشعل احلسان مراسل قناة 
الصباح اإلخبارية ح����ول آلية جمعية الهالل 
األحمر في تقدمي املس����اعدات للمحتاجني قال 
برج����س إن اجلمعية تتابع األحداث من خالل 
وسائل اإلعالم ومع وقوع حدث يستدعي تدخل 
اجلمعية تأتيهم الطلبات بالتدخل من قبل االحتاد 
الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

أو من الدول املتضررة مباشرة.
وفي س����ؤال م����ن الناش����طة السياس����ية 
واالجتماعية جناة احلشاش حول طبيعة العالقة 
بني عمل اجلمعية وبيت الزكاة قال برجس: إن 
اجلمعية لها مبادئ تعمل من خاللها وهي عدم 
التفريق بني أي أحد بناء على اجلنس أو اللون 
أو العرق أو الدين، وأن اجلمعية تفتح أبوابها 
لكل من يريد التعاون معها في العمل اخليري 

ويكون موافقا على تلك املبادئ.
وحول عالقة اجلمعية بوس���ائل اإلعالم 
أشار برجس إلى أن اإلعالم لم يكن مهتما في 
الس���ابق باجلمعية ولم يكن يسلط الضوء 

على نش���اطاتها إال أن الوضع اآلن قد تغير 
كثيرا وأصبح اإلعالم مهتما باجلمعية وإبراز 

نشاطاتها.
وأنهى ماضي اخلميس األمني العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ندوته مع البرجس بسؤاله 
حول حتركات اجلمعية إبان احلرب األميركية 

على العراق 
وأكد البرجس أن اجلمعية حضرت مؤمترا 
لالحتاد الدولي جلمعية الصليب األحمر والهالل 
األحمر قبيل احلرب بحوالي عشرة أيام لدراسة 
ما ميكن تقدميه للعراقيني مع نشوب احلرب 
وأن اجلمعية طلبت الدخول فور وقوع احلرب 
ولكن »الصليب األحمر« رفضت دخولها وقالت 
إن احلرب ليست من اختصاصكم ومن حقكم 
الدخول بعد اس���تقرار األوضاع، ولكنا بذلنا 
مجهودا كبيرا من أجل الوصول للمحتاجني 
العراقيني واستطعنا أن نكون من أوائل من 
يصل إلى الناس في العراق وقد وصلنا إلى 
الناصرية والسماوة والديوانية وقدمنا الكثير 
من املساعدات للمواطنني العراقيني وأوصلنا 
تلك املساعدات إلى داخل البيوت في العراق. 
وأكد برجس أنه كان حريصا على الوصول 
للناس قبل اخلروج من بيوتهم حتى ال يصبحوا 
الجئ���ني وميثلوا عبئا على دول أخرى كانت 
الكويت س���تكون في مقدمتها. وكنا نعلم أن 
هناك الكثير من األطفال والنساء واحملتاجني من 
الشعب العراقي سيكونون في أمس احلاجة إلى 
مد يد العون واألخذ بأيديهم لتقدمي األساسيات 

من االحتياجات اإلنسانية الضرورية.

أكد في الصالون اإلعالمي ان الجمعية تقدم المساعدات لكل من يحتاجها وال تفرق بين المحتاجين بناًء على دينهم أو عرقهم أو جنسياتهم

التعليم يش�وبه التسيب وأصبحنا نعاني من أمية من يقرأون ويكتبون.. وأدخلنا المساعدات للجميع خالل حرب تحرير العراق

عمومية »المعلمين« أقرت باإلجماع 
التقريرين اإلداري والمالي

عن سنة 2009

أقرت اجلمعية العمومية العادية جلمعية املعلمني وباإلجماع 
التقريرين اإلداري واملالي عن السنة املاضية 2009 خالل االجتماع 
الذي عقدته مس���اء امس األول برئاس���ة عايض السهلي رئيس 
اجلمعية وبعضوية أمني الصندوق جمال الس���ويفان وعبداهلل 
ب���دوي ممثال ع���ن إدارة اجلمعيات األهلية في وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل وممثل مكتب البزيع لتدقيق احلسابات خالد 

سالمة وبحضور عدد من األعضاء.
واشتمل االجتماع على كلمتني للسهلي والسويفان أكدا فيهما 
حرص مجلس اإلدارة على استكمال مشوار العطاء حتقيقا ألهداف 
اجلمعية وملا فيه صالح جم���وع األعضاء واملعلمني واملعلمات، 
وأشار الى ان املجلس بالرغم من تركيبته اجلديدة ومدته القصيرة 
استطاع حتقيق الكثير من اإلجنازات وتخطي العديد من الصعوبات 
اإلدارية واملالية وان ما ورد في التقرير هو توثيق ألبرز اإلجنازات 
واألعمال التي أقيمت على مستوى اجلمعية وفروعها وإداراتها.
ومن جانب آخر، أصدرت اجلمعية بيانا أعربت من خالله عن 
تقديرها وشكرها العميقني لرعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد للمؤمتر التربوي الس���نوي ال� 39 الذي أقيم مؤخرا حتت 

شعار »اإلعداد األمثل ملعلم املستقبل«.
وأكدت اجلمعية أهمية ما جاء في اللقاء الذي جمع س���مو ولي 
العهد بالوفود العربية املشاركة في املؤمتر، مشيرة الى ما طالب به 
سموه خالل اللقاء من ضرورة تعزيز مسيرة العمل العربي املشترك 
في مجال التعليم، امنا يعكس رؤية س���موه املستقبلية في مدى 
احلاجة املاسة الى بلورة عمل عربي مشترك معني مبجال تطوير 
التعليم بعيدا كل البعد عن اإلرهاصات واخلالفات السياسية، وفي 
إطار يعزز تربويا وتعليميا معاني االرتباط العربي املشترك كون 
التربية والتعليم هما األكثر ارتباطا بني الشعوب العربية من خالل 

اعتنائهما باللغة والدين والتاريخ واحلاضر واملستقبل.
وذكرت اجلمعية في بيانها ان س����موه تناول نقطة مهمة ليست 
بغريبة على قيادتنا السامية من خالل اإلشادة بدور املعلم ومكانته، 
وبصفته احد األركان األساسية في العملية التعليمية، مؤكدا ضرورة 
تضافر كل اجلهود لالرتقاء مبهنة التعليم وتطويرها، وهذا ما يعطي 
داللة مباشرة على تقدير سموه لألعباء الكبيرة واملسؤوليات اجلسام 
التي يتحملها املعلم وحاجته املاسة لالرتقاء مبهنته وتطويرها من 
خالل تأمني املناخ التربوي املناس����ب، وهي الداللة التي تنسجم مع 
املساعي احلثيثة التي تبذلها جمعية املعلمني الكويتية من اجل االرتقاء 
مبهن التعليم وتطويرها والعم����ل على متهني هذه املهنة باعتبارها 
من املهن الش����اقة واملميزة، الى جانب إيجاد احللول الناجعة للحد 
من ظاهرة االعتداء اللفظي او اجلسدي او املادي على املعلم من قبل 

الطالب او ولي األمر.
وأضاف����ت اجلمعية قائلة: كما تأتي هذه الداللة لتعزز من موقف 
اجلمعية ف����ي مطالبها بإعطاء مهنة التعلي����م األولوية في االهتمام 
احلكومي وان يش����مل البرنامج احلكومي م����ا يتطلع إليه املعلمون 
من إنص����اف وتقدير، ومن رغبة جادة في معاجلة قضاياهم في ظل 
األعباء املتزايدة التي يتحملونها، وإلى إيجاد وإقرار رؤى إستراتيجية 
تتواك����ب مع املتطلبات واالحتياجات من أج����ل تهيئة وإعداد املعلم 

اإلعداد األمثل للمستقبل.
واختتمت اجلمعية بيانها مش����يرة الى ان املؤمتر التربوي ال� 39 
وضع النقاط عل����ى احلروف في قضية مهمة جدا ترتكز على أهمية 
دعم كل اجلهود واملس����اعي من أجل االرتقاء مبس����يرتنا التعليمية، 
وم����ن خالل احد أه����م أضالعها وهو املعلم، فمتى م����ا توافر للمعلم 
املناخ املناس����ب انعكس ذلك على النتاج واملخرجات وعلى حتقيق 
اآلمال املنشودة، والتي ال تخص املعلم وحده فقط، بل تشمل املجتمع 

ومستقبل الوطن بشكل عام.

تضاف�ر  ض�رورة  اك�د  العه�د  ول�ي 
الجه�ود لالرتقاء بمهن�ة التعليم وتطويرها


