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الشيخ أحمد الفهد

الفهد: توجيهات األمير بتوفير بديل سكني للمتضررين
في حريق »الصوابر« تؤكد مالمسته لمشاكل المواطنين

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد ان توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بتوفير بديل س����كني للمتضررين في 
حريق عمارة مجمع الصوابر تؤكد مالمسته ملشاكل 

املواطنني.
وذكر املركز اإلعالمي ملكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

التنمية ووزير اإلسكان في بيان صحافي ان الوزير 
الفهد اصدر تعليماته بسرعة ترجمة توجيهات صاحب 
السمو األمير على واقع التنفيذ لتوفير بديل سكني 

للمتضررين من حريق عمارة مجمع الصوابر.
وأضاف البيان انه مت حصر وجتهيز البيوت في 
مدينة س����عدالعبداهلل من حص����ة الديوان األميري، 
وأوضح ان الوزير الفهد شدد على ضرورة ان تكون 
البيوت جاهزة للس����كن فورا وإبالغ املتضررين من 

احلريق باملكرمة السامية لصاحب السمو األمير والتي 
تؤكد مالمسة سموه ملشاكل أبناء شعبه. وأشار البيان 
إلى ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بالتنسيق 
ومخاطبة الراغبني من املتضررين في احلصول على 
السكن البديل الستكمال إجراءات تسلم البيوت التي 
يرغبون بها متهيدا ملخاطبة اجلهات املختصة. وأضاف 
البيان ان مدير إدارة التوزيع بالهيئة العامة للرعاية 
السكنية إبراهيم القناعي قال ان آلية تنفيذ توجيهات 

صاحب السمو األمير ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير اإلسكان تبدأ مبراجعة املتضررين من احلريق 
بالشقق أرقام )2 و4 و6 و8 و10 و12 و14 و16( بالعمارة 
رقم 10 مبجمع الصوابر لرئيس قسم التوزيع بالهيئة 
العامة للرعاية السكنية لتسلم الكتب الرسمية املوجهة 
الى وزارة الكهرباء واملاء لتوصيل التيار الكهربائي 

وتسلم مفاتيح البديل السكني.

المؤسسة خاطبت الراغبين في الحصول على السكن البديل الستكمال اإلجراءات

)أسامة البطراوي( د.ايريك تريداس خالل اللقاء

بان كي مون

مجلس األمن: مليون دوالر من الكويت للمساعدة
في نبش المقابر الجماعية والتعرف على مصير المفقودين

تريداس: نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط
أكثر االضطرابات السلوكية شيوعًا بين األطفال والمراهقين 

أسامة دياب
أقام مركز تق���ومي وتعليم 
الطفل محاض���رة جماهيرية، 
مس���اء أمس األول مبقر املركز 
في منطقة السرة، حتت عنوان 
»تقييم اضطراب نقص االنتباه 
 � النش���اط  املصح���وب بفرط 
دور طبي���ب األطفال التطوري 
والسلوكي« والتي حاضر فيها 
زميل اجلمعية األميركية لطب 
األطفال ونائب رئيس اجلمعية 
العاملية للدسلكس���يا د.إيريك 

تريداس.
وأك���دت قنص���ل الس���فارة 
األميركي���ة لش���ؤون العالقات 
العامة كاترينا جولنار سويت 
على أهمية برنامج زيارة اخلبراء 
في نقل املعرفة وبناء القدرات، 
البرنامج يس���هم  أن  موضحة 
في دعم التع���اون بني الكويت 
والواليات املتحدة، وخصوصا 
فيما يتعلق بتبادل املعلومات 
واخلبرات، معربة عن أملها في 
أن يستمر هذا التعاون ملا فيه 

صالح الشعبني.
ومن جهتها ثمنت نائب املدير 

يعتبر من بني أكثر االضطرابات 
السلوكية شيوعا بني األطفال 
واملراهقني، مشيرا إلى أنه ميثل 
في جوهره مشكلة منائية عامة 
تؤثر سلبا على الطفل، األسرة 
واملدرسة بصفة خاصة واملجتمع 
ككل بصف���ة عامة، موضحا أن 
األطفال الذين يعانون من خلل 
ف���ي تطور جهازه���م العصبي 
يصعب عليهم الس���يطرة على 
سلوكهم والتركيز ملدة طويلة، 
قد يكونون متسرعني، شديدي 
أو غير مبالني.  النشاط، قلقني 
وقد يجدون صعوبة في التعلم 

او االختالط باآلخرين.
وح���دد تريداس ع���ددا من 
األمناط الس���لوكية التي تشير 
ملعاناة الطفل من اضطراب نقص 
االنتباه املصحوب بفرط النشاط، 
النشاط املفرط، االندفاع،  مثل 
الالمب���االة، انخف���اض اإلجناز 
األكادميي، وعددا من املش���اكل 
السلوكية االخرى، الفتا لضرورة 
مراجع���ة عملية التش���خيص 
واالنتباه جيدا لألعراض وبحثها 

في أكثر من بيئة.

التنفيذي ملركز تقومي وتعليم 
الش���رهان دعم  الطف���ل عبير 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لبرنامج زيارة اخلبراء منذ بداية 
عام 2007 مم���ا مكن املركز من 
استضافة عدد من اخلبراء في 
مجال صعوبات التعلم، مشيرة 
ألهمية احملاضرة من خالل عدد 
من احملاور املهمة مثل اخلطوات 

املالئمة للتشخيص، أدلة وجود 
األعراض وعرض الشبكة النمائية 

والتطورية للطفل.
أكد زميل اجلمعية  وبدوره 
األميركية لطب األطفال ونائب 
العاملي���ة  رئي���س اجلمعي���ة 
للدسلكس���يا د.إيريك تريداس 
أن اضط���راب نق���ص االنتباه 
النش���اط  املصح���وب بف���رط 

األمم املتح����دة � كون����ا: رحب 
مجلس األمن الدولي أمس بقرار 
الكويت تقدمي ما يقرب من مليون 
دوالر للمس����اعدة في بناء قدرة 
وزارة حقوق اإلنس����ان العراقية 
في نبش املقابر اجلماعية والتعرف 
على مصير املفقودين الذين اختفوا 
أثناء االحت����الل العراقي للكويت 

عام 1990.
وقال سكرتير عام األمم املتحدة 
بان كي م����ون في تقريره األخير 
حول هذه القضية ان املش����روع 
الذي ترعاه بعث����ة األمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( ومكتب 
األمم املتحدة خلدمات املش����اريع 
»يعد انعكاسا الستعداد الكويت 
ملس����اعدة العراق في البحث عن 
رفات املفقودين بغض النظر عن 

جنسيتهم«.
كما »أخذ املجلس علما« بخطة 
العمل املقدمة من الكويت في وقت 
س����ابق من هذا العام إلى اللجنة 
الفرعية التقنية )تي اس س����ي( 
التابعة للجنة الثالثية املنبثقة عن 
الدولية للصليب األحمر  اللجنة 
والوثائق الداعمة مبا في ذلك قوائم 

بأسماء ورسومات ملسؤولي األمن 
العراقيني خالل احتالل الكويت.

وقال سفير املكسيك كلود هيلر 
الذي يترأس مجلس األمن في دورته 
احلالية في بيان للصحافة عقب 
كلمة املنسق الدولي األعلى لشؤون 
الكويتيني واملمتلكات  املفقودين 
الكويتية غينادي تاراسوف في 
مجلس األمن ان »أعضاء املجلس 
أيدوا توصية بان كي بتمديد عمل 
تاراسوف لس����تة أشهر من أجل 

البناء على الزخم احلالي«.

أبدى  ان املجل����س  وأض����اف 
»استعداده« للنظر في هذه القضية 
عند اس����تعراض طل����ب العراق 
للخروج من الفصل الس����ابع من 

ميثاق األمم املتحدة.
وتابع ان األعض����اء »قدروا« 
اجله����ود التي بذلها تاراس����وف 
والعمل »املهم« الذي قامت به اللجنة 
الدولية للصليب األحمر واللجنة 
الثالثية وجلنتها الفرعية الفنية 

خالل األشهر القليلة املاضية.
ولفت هيل����ر الى أن األعضاء 
اتس����مت  التي  الفترة  يق����درون 
بالثقة وبناء التعاون بني العراق 
والكوي����ت التي أطلقت في أبريل 
2009 والت����ي أثبت����ت »فائدتها« 
كما رحبوا بالتعاون املتزايد بني 
احلكومت����ني الكويتية والعراقية 
والذي أدى الى »تطورات ايجابية 
على أرض الواق����ع« مبا في ذلك 
اكتشاف رفات مفقودين عراقيني 

في الكويت.
كما رحب أعضاء مجلس األمن 
أيضا ببداية تنفيذ اخلطة املتفق 
عليها للتحقيق في احتمال العثور 
على مفقودين كويتيني في مواقع 

دفن جديدة في العراق.
وفي هذا الص����دد اقر أعضاء 
املجلس بأنه لم يتأكد العثور على 
رفات كويتيني أو رعايا دولة أخرى 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير كما 
أعربوا مجددا عن »عميق تعاطفهم 

وتعازيهم« لعائالت املفقودين.
وفي سياق متصل رحب مجلس 
األمن »باخلطوات االيجابية« التي 
اتخذتها احلكومة العراقية مبا في 
ذلك نشر صور وأسماء املفقودين 
على موقع وزارة حقوق اإلنسان 
على شبكة االنترنت ومناشدة جميع 
املواطنني مم����ن لديهم معلومات 
املج����يء اليه����ا وتش����كيل جلنة 
مش����تركة بني الوزارات العراقية 

للعمل في قضية املفقودين.
كما اتضح أمام األعضاء »التقدم 
احمل����دود« احملرز عل����ى طريق 
توضيح مصير األرشيف الوطني 
الكوي����ت ورحبوا بدعوة  لدولة 
العراقية في الصحيفة  احلكومة 
الرسمية ألي شخص في حوزته 
وثائق من ه����ذا القبيل أو غيرها 
من املمتلكات الكويتية لالتصال 

بوزارة اخلارجية العراقية.

لدعم قدرة وزارة حقوق اإلنسان العراقية خالل محاضرة  في مركز تقويم وتعليم الطفل في »السرة«


