
الثالثاء 24 اغسطس 2010   15محليات
خالل غبقة للفائزين بجائزة االبن البار

البغلي: سننقل جائزة االبن البار إلى المستوى الخليجي والعربي 
وعدد المشاركين العام الحالي وصل إلى 100 ونتطلع للمزيد

الدمخي لتحقق حلم البدون
في إنشاء صندوق »العمرة والحج«

قال رئي���س جمعية 
مقومات حقوق اإلنسان 
د.عادل الدمخي ان عالج 
البدون يجب ان  مشكلة 
يكون وفق اعطاء الجنسية 
للمستحقين دون تأخير 
بحسب القوانين المرعية 
ومنح الحقوق االنسانية 
للباقي للعيش في حياة 
المواثيق  كريمة وف���ق 
التي  الدولية  والصكوك 
نظمت شؤون غير محددي 
الجنسية، والى ذلك الوقت 
انتظاره نأمل  الذي طال 
انشاء صندوق »العمرة 
والحج« وال���ذي يكون 

خاصا بفئة غير محددي الجنسية ويتم فيه فتح الباب � وفق 
ضواب���ط منطقية � للراغبين في أداء مناس���ك الحج والعمرة 
بتقديم الطلب وبالتالي ارسالهم على حساب الصندوق وتسهيل 
استخراج وثيقة سفر لمرة واحدة ألداء هذه الشعائر العظيمة 
التي تخفف من معاناتهم الس���يما ان بعضهم أقصى ما يتمناه 

الصالة بالحرم قبل رحيله من الحياة.
وتابع: ال مانع من التدقيق األمين على االسماء لكن بطريقة 
واضحة وبعيدة عن التعسف غير المبرر، وبالتنسيق مع جهة 
حقوقية مستقلة ويمكن ان تمنح األولية الصحاب االسر وكبار 
السن ومن لم يذهب لعمرة او حج طوال حياته لكننا على االقل 
وخاصة في مثل هذه االي���ام وايام الحج المباركة نفتح نافذة 
لألمل لمن اراد ان يصلي ركعتين امام الكعبة المش���رفة ولمن 

اراد ان يقف على جبل عرفة قبل لقاء ربه.
وبين الدمخي ان البعض قد يرى هذه المطالبة ليست ذات 
اهمية، ونحن نقول: بل انها لكثير منهم اهم من المأكل والمشرب 
فالبدون مائة ألف مس���لم ومن حقهم ان يطبقوا هذه الشعائر 
العظيمة ولو مرة واحدة في حياتهم، مش���يرا الى اننا نشكر 
جهود »الداخلية« في تسهيل استخراج جوازات مادة 17 لبعض 
الراغبين في العمرة والح���ج ولكننا نأمل تعزيز هذه الجهود 

بعمل مؤسسي يوفر لهم النفقات ويسهل عليهم االجراءات.
واستطرد: نتوقع من األمانة العامة لالوقاف التفاعل االيجابي 
مع هذا المقترح السيما ان مجال الوقف يتسع لمثل هذه القضايا 
االنس���انية، وتاريخ الحضارة االس���المية العريق شاهد على 
ما نقول فقد عرف المس���لمون أوقافا لتزويج الشباب وأوقافا 
لمرافئ السفن وأوقافا للتس���رية عن المرضى وأوقافا لطلب 
العلم وحافظ القرآن ومن باب أولى ان تشمل مصارف الوقف 

زيارة بيت اهلل العتيق.

 بشرى شعبان
أعلن الراعي الرسمي لجائزة 
االبن البار إبراهيم البغلي أنه تم 
التنسيق مع الهيئات الديبلوماسية 
الخليجية المعتمدة لدى الكويت 
والهيئات الديبلوماس����ية لبعض 
الدول العربية حول تنفيذ مشروع 
جائزة االبن البار في دولهم لتنطلق 
الجائزة من المس����توى الكويتي 
إلى المستوى الخليجي والعربي، 
موضحا أنه ت����م االتفاق مع قطر 
حول مشاركة ممثلين من الجائزة 
في ملتقى اليوم العالمي للمسنين 
الذي سينظم في قطر في األول من 

أكتوبر المقبل.
وق����ال البغلي ف����ي تصريح 
للصحافيي����ن على هامش الغبقة 
التي أقامها للفائزين بالجائزة في 
األعوام الماضية بحضور أعضاء 
اللجنة العليا للجائزة ان المسنين 
هم عبق الماضي الذين قدموا لنا 
الكثي����ر وعلينا اليوم أن نرد لهم 
بعض هذا الجميل، مبينا أنه مهما 
فعلنا وقدمنا لهذه الفئة العزيزة 

على قلوبنا فلن نوفيهم حقهم.
وذكر أن جائزة هذا العام تختلف 
عن س����ابقاتها من حيث االنشطة 
واختيار األس����ماء المرش����حين 
للمشاركة في انشطة المسابقة حيث 
تم عمل قائمة بأسماء المسنين الذين 
يتلقون العناية من الخدمة المتنقلة 
التي تقدمها إدارة رعاية المسنين في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وتقوم الخدم����ة المتنقلة بحصر 
وترشيح الحاالت المتميزة لألبناء 
الذي يحرصون على التواصل مع 
الخدمة المتنقلة لرعاية آبائهم من 
خالل تقارير دورية تقدم باإلضافة 
إلى مش����اركة بعض األبناء الذين 
شاركوا معنا العام وحصلوا على 
درجات متقدمة ولم يحالفهم الحظ 
بالف����وز بجوائز الجائزة من أجل 
إتاحة المجال لهم، مشيرا إلى أن 
عدد االستمارات المشاركة بلغت 
100 اس����تمارة وهذا العدد يزيدنا 
طموحا للماضي قدما في هذا العمل 

والتطلع إلى العالمية.
وشكر البغلي أعضاء اللجنة 
العليا للجائزة على جهودهم في 
انجاح انشطة الجائزة للسنة الرابعة 
على التوالي وكذلك وسائل اإلعالم 
المختلفة التي كان لها دور فعال 
في تعريف أفراد المجتمع بأهداف 
الجائزة مما كان له الدور الكبير 
في انتشار الجائزة ونجاحها بهذا 
الوقت القصير ولجميع الجهات 
التي ساندت ودعمت جائزة االبن 

البار.
من جهته اش����اد مدي����ر إدارة 
المسنين في وزارة الشؤون علي 
حسن بجهود إبراهيم طاهر البغلي 

في رعاية جائزة االبن البار خالل 
هذه السنوات األربع من عمر انطالق 
الجائزة وقال هذا إن دل فإنما يدل 
على حرص البغلي على دعم كبار 
الس����ن الذين هم أساس وجودنا 
وأساس نهضة بلدنا، مؤكدا على 
المضي في تطوي����ر الجائزة بما 
يحقق األهداف التي نسعى إليها 
وهي توعية أفراد المجتمع بالبر 
بالوالدي����ن، ونحن الحمد هلل في 

الكويت الخير كثير والبر موجود 
ولكن نوجه رس����التنا إلى بعض 
العاقي����ن من األبن����اء وندعو لهم 
بالهداية والصالح. وقال حسن إننا 
نعمل من أجل تطوير جائزة االبن 
البار ولكن ال نس����تطيع التطوير 
بدون اقتراحاتكم فنحن نعمل من 
أجلكم، واقتراحاتكم ستكون محل 
اهتمام وتقدير من اجل التطوير 
والمصلحة العامة ومن اجل تحقيق 

األهداف المرجوة من إقامة جائزة 
االبن البار.وأعلن حس����ن أنه تم 
االنته����اء من األعمال اإلنش����ائية 
للمبنى الجديد لرعاية المسنين 
والمبنى جاهز وس����نعمل خالل 
المرحلة المقبلة للتأثيث على أن 
يتم االفتتاح أول شهر أكتوبر المقبل 
ليتزامن مع انشطة اليوم العالمي 
للمسنين والذي يصادف األول من 

شهر أكتوبر من كل عام.

حسن: االنتهاء من األعمال اإلنشائية لمبنى رعاية المسنين الجديد

إبراهيم البغلي وعلي حسن خالل الغبقة   )أنور الكندري(

جانب من احلضور

حديث بني علي حسن والزميلة بشرى شعبان

لنا الرشيد

حملة للتبرع بالدم في مركز  المؤتمرات والرويال سويت
أعلنت مديرة إدارة املبيعات والتس����ويق في فندق 
مركز املؤمترات والرويال سويت )املنطقة احلرة( لنا 
الرشيد عن تنظيم الفندق حلملة تبرع بالدم أمس األول 
وتستمر حتى اليوم، كما سينظم الفندق حملة أخرى في 
الفترة من 29 إلى 31 اجلاري، موضحة ان هذه احلمالت 

تأتي في ظل التعاون املثمر مع بنك الدم.

من جانبها، قالت مراقب اخلدمات الطبية والتوجيه 
في بنك الدم د.رنا العبدالرزاق ان بنك الدم يتعاون مع 
القطاع اخلاص في حمالت التبرع بالدم، خصوصا في 
شهر رمضان املبارك، حيث تقل اعداد املتبرعني بشكل 
كبير لعدة أس����باب أهمها عزوف الغالبية من التبرع 

بالدم خالل الصيام.

د.عادل الدمخي


