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سموه وجه كلمة عبر الڤيديو في ختام منتدى العمل التطوعي في الكويت وفرنسا

رئيس الوزراء: واثقون من قدرة منظمات المجتمع المدني على المساهمة في التنمية

د.انس الرشيد في كلمة باجللسة 
التع����اون بني  ض����رورة تطوير 
التطوعي قائال  اإلعالم والعم����ل 
ان تطوي����ر هذا التع����اون يأتي 
من خالل تبني مؤسسات العمل 
الوطني أساليب جديدة للتعامل مع 
اإلعالم ومنها االستعانة باملشاهير 
العامة للترويج  والش����خصيات 

للعمل التطوعي.
وعدد د.أنس أس����اليب عديدة 

اتفاقية بيئية خالل زيارة س����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد  الى فرنس����ا الشهر 

املاضي.
ان����ه مت خ����الل  وأضاف����ت 
االجتم����اع تقدمي دع����وة على 
املستوى الشخصي للسيناتور 
امورين لزي����ارة الكويت العام 
املقبل وه����و العام الذي حتتفل 
فيه الكوي����ت باليوبيل الذهبي 
الستقاللها، معربة عن أملها في 
ان يت����م تعزيز التعاون البيئي 
بني الكويت وفرنس����ا وخاصة 
ملا يتمتع به البلدان من عالقات 

متميزة ووطيدة.
انه مت االستفسار عن  وقالت 
التعاون في مجال الطاقة املتجددة 
ومدى تأثيرها على البيئة السيما 
ان الكويت وقعت مع فرنسا اتفاقية 
تتعلق بالتعاون واملشاورات بشأن 
الس����لمية للطاقة  االستخدامات 
النووية خ����الل الزيارة االخيرة 

لسمو رئيس مجلس الوزراء.

لهذا املنتدى واهتمامه الشخصي 
باألعمال التطوعية وجعل العمل 
التطوعي من اولويات احلكومة 
وج����زءا ال يتجزأ م����ن البرنامج 

احلكومي.
وأعرب عن شكره للمشاركني 
في املنتدى خاصة لرئيسة مركز 
العمل التطوعي في الكويت الشيخة 
أمثال األحمد ورئيس جمعية الهالل 
البرجس وجميع  االحمر برجس 
املشاركني في املنتدى من اجلانبني 

الكويتي والفرنسي.
وقامت الشيخة أمثال في ختام 
التذكارية  الهدايا  احلفل بتوزيع 
على اجلمعيات الفرنسية املشاركة 
في املنتدى. وكان املنتدى قد شهد 
الثانية ضمن  النقاشية  اجللسة 
انش����طته ح����ول دور اإلعالم في 
دعم العم����ل التطوعي حيث أكد 
املشاركون فيها ضرورة تسهيل 
التواصل بني اإلعالم ومؤسسات 

العمل التطوعي.
وأك����د وزير اإلعالم الس����ابق 

ومس����رح وتلفزيون واستخدام 
املسرح املدرسي.

واضاف ان على تلك املؤسسات 
استخدام املنشورات والفالشات 
القصيرة  التلفزيونية  والرسائل 
جلعل العم����ل التطوعي حيا في 
األذهان واستخدام وسائل اإلعالم 
البس����يطة املتاحة ف����ي املدارس 
واجلامعات لتشجيع النشء على 
التطوعي واالنخراط  العمل  فهم 
به. من جانبها، بحثت رئيس����ة 
مركز العمل التطوعي الش����يخة 
أمثال األحمد في مجلس الشيوخ 
امس التعاون البيئي بني الكويت 

وفرنسا.
وقالت الشيخة أمثال ل� »كونا« 
عق����ب اجتماعها مع رئيس جلنة 
الش����ؤون االقتصادية والتنمية 
املس����تدامة وادارة األراض����ي في 
مجلس الشيوخ جون بول امورين 
انه متت مناقش����ة األمور البيئية 
وآفاق التعاون بني الكويت وفرنسا 
في ض����وء توقي����ع البلدين على 

باريس � كونا: قال سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ان العمل التطوعي سمة يتسم بها 
الشعب الكويتي الذي جبل على 

حب العمل التطوعي.
وذكر س����موه ف����ي كلمة عبر 
الڤيديو في حفل ختام منتدى العمل 
التطوعي في الكويت وفرنسا اول 
من امس والذي اقيم حتت رعايته 
انه من »دواعي سروري ان أحتدث 
إليكم في موضوع العمل التطوعي 
الذي يزرع في النفوس مش����اعر 
احلب والرحمة وينزع منها القسوة 
ويربط املجتمع في إطار التماسك 

والتكاتف والتالحم«.
وأكد ان الكويت نهضت بجهود 
املتطوعني من الدعم حتى »أصبح 
العمل التطوعي س����مة يتسم بها 
الش����عب الكويت الذي جبل على 

حب العمل التطوعي«.
وقال ان رعاية الكويت ملنظمات 
املجتم����ع املدني تأت����ي من الثقة 
بقدرتها على العطاء والعمل وإميانا 
بدورها املهم في املساهمة بتحقيق 

التنمية الشاملة.
التطوعية  الى األعمال  وأشار 
الت����ي تق����وم به����ا اجلمعي����ات 
التطوعية  الكويتية  واملؤسسات 
او الرس����مية في العالم ملساعدة 
احلاالت األشد فقرا بال تفرقة بني 
دين او مذهب او لون ودون النظر 
الى املعتقدات السياسية او الفكرية.

وأكد ان »الكويت تؤمن إميانا كبيرا 
بان أي شعب من شعوب العالم 
ال يستطيع ان يعيش مبعزل عن 
اآلخري����ن مهما كان����ت إمكانياته 
وثرواته وقدراته البد له ان يؤثر 

ويتأثر مبحيطه اخلارجي«.
م����ن جانب����ه رفع س����فيرنا 
لدى فرنس����ا علي السعيد باسم 
املشاركني في املنتدى أسمى آيات 
الش����كر والتقدير لرعاية سموه 

وسائل اإلعالم التقليدية.
وقال ان على مؤسسات العمل 
التطوعي خل����ق موقع الكتروني 
للحديث ع����ن اعمالها وفتح باب 
التبرع لها واس����تخدام األشرطة 
املدمجة واليوتيوب والفيس بوك 
وتويتر لوضع صور تعزز مكانة 
العمل التطوعي ومشاركة ممثلي 
البرامج احلوارية  العمل في  هذا 
واملشاركة في اعمال درامية وسينما 

لدع����م اإلعالم للعم����ل التطوعي 
ومنها اعتماد اإلبداع بفن صياغة 
اخلبر لتسويقه واختيار توقيت 
نشر اخلبر وتخصيص جزء من 
دخل املؤسسات التطوعية لإلعالم 

واالستعانة باملتخصصني.
وأكد ضرورة دخول تكنولوجيا 
التطوعي  العم����ل  املعلومات في 
واالتصال مع وسائل اإلعالم عن 
طريق إقامة املنتديات واملؤمترات 

حول العمل التطوعي مشددا على 
ضرورة تفعيل احلوار بني العاملني 
في مراكز العمل التطوعي في العالم 

وتبادل اخلبرات.
 من جانبه أكد عضو جمعية 
الصحافيني الكويتية سامي النصف 
ضرورة االستخدام األمثل لوسائل 
اإلعالم واالتصال من قبل مؤسسات 
العمل التطوعي في ظل ثورة عالم 
االتصاالت مع االنفتاح املباشر على 

الشيخة أمثال األحمد والسفير علي السعيد وبعض احلضور يتابعون كلمة رئيس الوزراء سمو رئيس الوزراء يوجه كلمته عبر الڤيديو إلى املنتدى 

المحمد  بعث رسالة لنظيره القطري
الدوحةـ  كونا: تلقى رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية القطري 
ــيخ حمد بن جاسم رسالة خطية من سمو رئيس مجلس الوزراء  الش

الشيخ ناصر احملمد.
ــالة تتعلق بالعالقات الثنائية  وقالت وكالة األنباء القطرية ان الرس

بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

ــؤون اخلارجية القطري احمد  وذكرت الوكالة ان وزير الدولة للش
آل محمود تسلم الرسالة خالل اجتماعه مع سفيرنا لدى قطر سليمان 
ــث العالقات الثنائية بني  ــارت الى انه مت خالل اللقاء بح املرجان.وأش
ــات النظر حول تطوير هذه العالقات اضافة الى  البلدين وتبادل وجه

األمور ذات االهتمام املشترك.

في حفل غداء لمبرة رقية القطامي على شرف المرضى واألطباء والعاملين في مبنى فيصل العيسى للعالج اإلشعاعي

العوضي: تخصيص 5 آالف م2 إلنشاء مبنى جديد في »مكي جمعة«
 حنان عبدالمعبود

أعلنت رئيسة جلنة حياة لرعاية مرضى السرطان الشيخة اوراد اجلابر عن قيام 
مبرة رقية القطامي لالعمال اخليرية ومرضى السرطان، بإعداد عدد من البرامج الهادفة 
مؤخرا، والتي ستعمل عليها طيلة الفترة املقبلة من اجل توفير الدعم املادي، ملواصلة 
املشوار، وتوفير العالج ملرضى السرطان من املقيمني، اضافة الى النشاط االجتماعي 

للتخفيف عن املرضى وادخال السرور لنفوسهم.
وأشارت في تصريح صحافي خالل اقامة املبرة بالتعاون مع مبرة الدعم االيجابي 
ملرضى السرطان ومع مركز حسني مكي اجلمعة حفل غداء على شرف املرضى واالطباء 
والعاملني باملركز في مبنى فيصل العيسى للعالج االشعاعي.وأضافت: انه وعن طريق 
اطباء مكي اجلمعة وبدعم ال محدود من الرئيسة الفخرية للمبرة رقية القطامي، متكنت 
اللجنة من عالج 160 حالة من 20 جنس����ية عربية وغير عربية ومن ديانات مختلفة. 
بدوره، كشف مدير مركز حسني مكي اجلمعة د.احمد العوضي، النقاب عن االستعدادات 
اجلارية حاليا فيما يخص املبنى اجلديد املزمع انشاؤه قريبا الفتا إلي أنه مت تخصيص 
مساحة 5 آالف م2 لتشييد املبنى اجلديد بجانب مبنى فيصل بن عيسى، الفتا الى ان 
هناك ميزانية مفتوحة للمبنى طبقا للمتطلبات التي س����يتم اعدادها، مشيرا الى انه 

الشيخة أوراد اجلابر ود.أحمد العوضي وبعض املشاركني في حفل الغداءسيساهم في تطور وحتسني اخلدمات املقدمة للمرضى.

في ندوة نّظمتها رابطة الجهاز الهضمي والكبد

الفضلي:  »كرونز«  مرض مزمن يصيب واحدًا
 من كل 1500 شخص بين الـ  15 و40 عامًا

حنان عبدالمعبود
نظمت رابطة اجله����از الهضمي والكبد الكويتية 
ندوة توعوي����ة حول التهاب القولون املزمن تتزامن 
مع االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التهاب القولون 
املزم����ن، ألقى خاللها نخبة من استش����اريي اجلهاز 
الهضمي، مجموعة من احملاض����رات التوعوية وهم 
د.أحمد الفضلي، ود.س����الم الشمري، ود.معصومة 
العلي، د.خالد الصراف. وفي بداية الندوة ألقى أمني 
رابطة اجلهاز الهضمي والكبد الكويتية ورئيس الندوة 
د.بدر العنزي كلمة افتتاحية تناول فيها جهود الرابطة 
للوقاي����ة من مرض التهاب القولون املزمن، موضحا 
س����عي الرابطة الدائم لتثقي����ف املرضى، ومبينا في 
الوقت نفسه أهمية العمل على إيجاد دراسات جديدة، 
واتباع التوصيات العاملية وباألخص توصيات منظمة 
الصحة العاملية والتي اختارت هذا اليوم من كل عام 

ليكون يوما عامليا ملكافحة التهاب القولون.
من جانبه، أكد استش����اري اجله����از الهضمي في 
مستش����فى مبارك الكبير د.أحمد الفضلي، ان مرض 
كرونز هو حالة مرضية مزمنة تسبب التهابا معويا، 
مبا يشمل املريء واملعدة واملعي الغليظ واملعي الدقيق، 
وفي أغلب األحوال فإن مرض كرونز يصيب اجلزء 
األسفل من املعي الدقيق، وقد يصيب هذا املرض واحدا 
من كل 1500 شخص تقريبا والنساء هن األكثر عرضة 
للم����رض بدرجة طفيفة مقارنة م����ع الرجال، وتابع 

انه عادة يبدأ في األعمار بني 15 و40 ويختلف شكل 
األشخاص املصابون مبرض كرونز باختالف املوضع 
املتأثر به الش����خص في القناة الهضمية وكذلك حدة 
وتكرار األعراض. وأشار إلى أن سبب املرض بالتحديد 
غير معروف، موضحا ان األعراض حتدث عندما تلتهب 
أسطح اجزاء من األمعاء وقد ينتج عن االلتهاب أكثر 
من عرض، منها: األلم، اإلسهال، واإلحساس باإلجهاد، 
ارتفاع في درجة احلرارة، وفقدان الشهية والوزن، وفقر 
ال����دم، اإلضافة إلى األعراض التي تظهر على اجلهاز 
الهضمي، كما قد يعان����ي بعض مرضى الكرونز من 
مشاكل بأعضاء أخرى كاملفاصل )تورم وآالم(، العيون 

)احمرار وحكة(، العظام )هشاشة العظام(.
من جهتها، قالت استشارية أمراض اجلهاز الهضمي 
والكبد في مركز ثنيان الغامن � مستش����فى األميري 
د.معصومة العلي ان متالزمة القولون العصبي من 
أكثر األمراض ش����يوعا في أمراض اجلهاز الهضمي، 
حيث ال يعاني املريض من مرض عضوي أو اعتالل 
وظيفي في حركة عضالت جدار القولون وامنا ينتج 

عنه سرعة أو بطء في تقلصات جدار القولون.
وعن األعراض قالت العلي يشعر املريض بألم أو 
تضايق متكرر في البطن يخف بعد التبرز و يتغير 
مع بدايته عدد مرات التبرز ويتغير مع بدايته شكل 
أو طبيعة البراز املعتاد مع إسهال أو إمساك وانتفاخ 

ومخاط.

األطباء املشاركون في ندوة رابطة اجلهاز الهضمي والكبد   )كرم دياب( 

الصوان حذر من النهج المتنامي لقمع الحريات

»المسار األهلي«: الشعب أولى
بأموال التجسس على االتصاالت

الخميس لعقد قمة عربية
 لـ »اإلعالم« الشبابي

البرازي رئيسًا لمجلس إدارة
جمعية المكتبات والمعلومات

تونس � كون���ا: اقترح 
األمني العام للملتقى اإلعالمي 
العربي ماض���ي اخلميس 
الدعوة لعق���د قمة عربية 
لإلعالم خاصة بالش���باب 
الدول  حتت مظلة جامعة 
العربية لبحث مش���روع 
اإلعالم املستقبلي للشباب 
في ضوء الثورة االتصالية 
اجلارفة واملتغيرات اجلذرية 
للمش���هد اإلعالمي العربي 
وأوض�������ح  والعامل���ي. 
اخلم����ي���س ل� »كونا« في 
ختام أنشطة الندوة العربية 

حول »اإلعالم والتنش���ئة املتوازنة للشباب« في تونس ان 
امللتقى االعالمي العربي سيبادر إلعداد مشروع ملثل هذه القمة 

العربية وعرضه على وزراء اإلعالم العرب الحقا.

املكتبات  نظمت جمعي����ة 
واملعلومات الكويتية انتخابات 
اعضاء املجلس اجلديد لعامي 
2011/2010 و2012/2011.وبعد 
االنته����اء من ف����رز األصوات 
واجتم����اع أعض����اء مجلس 
اإلدارة اجلدي����د مت تش����كيل 
املجلس عل����ى النحو التالي: 
البرازي رئيسا،  عبيد هادي 
عبدالعزي����ز الس����ويط نائبا 
للرئيس، خيرية بوش����هري 
أمينة للس����ر، سلوى األصفر 
أمينة للصن����دوق، وكل من: 
نوال البحيري وآمنة العمري 

وسهام األستاذ وفالح عاتي الشمري وجمال الهالل وعبداهلل علي 
الدوسري وأحمد عمران جمعة أعضاء.

الشمري: أي تعديالت على حق النائب
في مراقبة عمل الحكومة مرفوضة شعبياً

أكد الناش����ط السياسي خليل 
الش����مري ان دعوة النائب مسلم 
البراك الى اجراء انتخابات مبكرة 
والعودة الى الشارع وتأييد النائب 
د.ولي����د الطبطبائي لهذه الدعوة 
أحدثا زلزاال لبعض النواب الذين 
رفعوا الراية البيضاء أمام احلكومة، 
وأسقطوا أدواتهم الدستورية، وهم 
على ثقة من انهم ل����ن يروا قبة 

عبداهلل السالم مرة أخرى.
واضاف الشمري ان االنزعاج 
الذي ظهر واضحا من ردود الفعل 
على دعوة حل البرملان من بعض 
النواب دلي����ل على انهم يعرفون 
الشارع أوشك  ان رصيدهم لدى 
النفاد أونفد بالفعل نتيجة  على 
مواقفهم خالل الفترة املاضية، وهم 
انهم يحسنون صنعا  يحسبون 
ونسوا ان الناخب الكويتي أصبح 
لديه من الوعي السياسي ما يجعله 
يتابع األحداث بعني الراصد الذي 
يسجل جميع املواقف لترى النور 
عندما يصبح مطلوبا منه اختيار 
من ميثله في مجلس األمة، وهو ما 
سبب كثيرا من القلق لهؤالء النواب 
الداعني الى ضرورة أن يستكمل 

املجلس مدته الدستورية كاملة.
وقال الشمري إن ما ذكره النائب 
وليد الطبطبائي حني صرح بأن 
استمرار هذا املجلس ملدة 4 سنوات 
س����يكون كارثة عل����ى األمة هو 
حقيقة وقد نطق صدقا وقال حقا، 
واملواطن يرى ويشاهد ويفرق بني 
مواقف النواب احلالية، وبرامجهم 
ووعودهم االنتخابية التي ذهبت 
الرياح، مؤكدا ان حصيلة  أدراج 
جهود املجلس خالل الفترة املاضية 
شاهدة على ضياع وظيفة املجلس 

األساسية في الرقابة والتشريع، 
وهي الهدف األسمى واألهم على 
جميع مستويات العمل البرملاني، 
مما أدى الى إطالق يد احلكومة في 
سياس����ة تكميم األفواه والقضاء 

على حرية الرأي.
وشدد الش���مري على ان أي 
تعديالت على ح���ق النائب في 
مراقبة عمل احلكومة من خالل 
استخدام أدواته الدستورية بدءا 
من السؤال حتى تقدمي االستجواب 
مرفوضة شعبيا، ولن يكتب لها 
النجاح مستغربا توقيت تقدمي 
هذه التعديالت والتي يعلم جميع 
املواطنني انها تعديالت حكومية 
في ثوب برملاني، قصد منها غل 
يد عضو مجلس األمة في متابعة 
أي انحراف���ات في أداء احلكومة 
وتصحيحه���ا، وإضعاف جميع 
الدستورية وجتريدها  األدوات 
من أهميتها، وكسر جناح الرقابة 
في عمل مجلس األمة الكويتي، 
الذي كان ل���ه الفضل على مدار 
الس���نوات املاضية في كش���ف 
وإيقاف العديد من أوجه الفساد 

والقضاء عليها.

املس���ار  تي���ار  اس���تنكر 
املت����داولة  االهلي املعلومات 
عن رصد احلكوم���ة مليزانية 
خاصة للتنصت على الالسلكي 
والهواتف، مؤك������دا موق��فه 
الدف�������اع عن  ف���ي  الثاب���ت 
احلريات التي كفل��ها الدستور 

الكويتي.
التي���ار  واب���دى رئي���س 
م.عبداملانع الصوان قلق التيار 
من التوجه احلكومي املتنامي 
التضييق على احلريات  نحو 
التعبير والذي  وقمع حري���ة 
بدأ مع قانون االعالم، واليوم 

نش���هد محاولة اخرى لتكميم االفواه من خالل 
التجسس على املواطنني حتت دواع غير منطقية 

وغير مبررة.
وقال م.الصوان ان املواط���ن اولى باملي���زانية 
الضخ��مة الت���ي رصدتها احلكومة والتي تقدر 
بنحو 12 مليون دين���ار للتجس���س والتنصت 
على اه���ل الكوي��ت، مشيرا الى ان استثمار هذه 
املاليني في حت��سني اوض���اع اخل���دمات العامة 
من صحة وتعليم وبن��ية حت���تية هو ما يجب 
ان تلتف���ت اليه احلكومة ب���دال من امل���حاوالت 
املس���تمرة للتضييق على احلريات التي كفلها 
الدس���تور الكويتي واقرتها القوانني واملواثيق 

الدولية.

ودعا م.الص���وان منظمات 
املجتمع املدني وخصوصا املعنية 
باحلريات وحقوق االنس���ان 
ال���ى التعبير عن رفضها لهذه 
التوجهات احلكومية، مشيرا الى 
رفض التيار ما تواتر ايضا من 
انباء لفرض رقابة على اجهزة 
البالك بيري والتي تدخل ايضا 
ضمن مخطط مرسوم وموجه 

لقمع احلريات.
املبررات  ان  ال���ى  واش���ار 
التي تس���ّوق للتجسس على 
املواطن�����ني حت���ت مس�����مى 
الرق���اب���ة ل���دواع امن���ية لن 
تنطلي على الشعب، مستغربا الدعوات املتواصلة 
لالنفت���اح على العال���م من جه���ة واالجراءات 
الفعلي���ة التي تتناقض مع ه���ذه الدعوات من 

جهة اخرى.
واض���اف ان الكوي���ت بكل اطيافها تس���عى 
للتحول ال���ى نقطة الت���ق���اء اقليمية وعاملية 
لالعم���ال في املنطقة في��م���ا احلك���ومة تطرح 
التنصت والتجس������س على است���خدام اجهزة 
االتصال، مؤكدا ان هذا االمر لن مير، مبديا ثقته 
بنواب مجلس االمة الذين سيتصدون واجلمعيات 
والتي���ارات حملاوالت احلكوم���ة قمع احلريات 
واالنتقاص من احلقوق التي منحها الدس���تور 

للمواطنني.

م.عبداملانع الصوان

خليل الشمري

ماضي اخلميس

عبدالعزيز السويط


