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اجتماعات الدورة الـ 57 تتناول تحسين الرعاية الصحية

الساير: الكويت تسهم في تفعيل السياسات
الصحية في دول إقليم شرق المتوسط

العفاسي ترأس الجلسة االفتتاحية في دورته الـ 56 بالقاهرة

متابعة قرارات قمة الكويت ومكافحة األمية وخفض الفقر 
على جدول أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون العرب

حسن شكر مجموعة »عيال جابر« التطوعية ومركز »همتنا لديرتنا« والمؤسسات المشاركة في دعم المسنين

مطالبات بسرعة تفعيل القانون الجديد للمعاقين 
خالل احتفال »رعاية المسنين« باليوم العالمي للمسنين

التطوعية ومركز العمل التطوعي 
»همتنا لديرتنا«، وجميع اجلهات 
واملؤسسات احلكومية واألهلية 
واخلاصة التي شاركت في إقامة 

هذا االحتفال.
الس����ابق  النائب  وبدوره قدم 
دعيج الشمري الشكر إلى وزارة 
الشؤون وإلى إدارة رعاية املسنني 
على ما يقدمونه خلدمة تلك الفئة، 
متمنيا مزيدا من التقدم والنجاح 
في شتى املجاالت خاصة في املجال 

التطوعي.
الش����مري من أعضاء  ومتنى 
مجلس األمة املساهمة في تفعيل 
قان����ون املعاقني ف����ي أقرب وقت 

ليستفيد منه مستحقوه.
بدوره قال رئي����س مجموعة 
»همتنا لديرتنا« التطوعية إبراهيم 
املشوطي نحتفل اليوم كما يحتفل 
العالم باليوم العاملي للمسن وهو 
يوم يأتي إلين����ا كل عام ليذكرنا 
بفضل األجداد واآلباء وما قدموه 
لنا من عطاء جزيل، واليوم ينبغي 
علينا أن ن����رد لهم بعضا من هذا 
اجلمي����ل، مؤكدا أن هذا اجلميل ال 
ميكن أن يقدر بثمن ولكن ش����كر 
املعروف واجب عل����ى األبناء في 

تلك األيام اجلميلة.
نقدم في هذا اليوم الشكر لكل 
أب وأم أعطت ألطفالها دون انتظار 
مقابل فشكرا لك يا أبي وشكرا لك يا 

أمي على ما أعطيتما وأوفيتما.

بشرى شعبان
احتفلت إدارة رعاية املس����نني 
مساء أول من أمس باليوم العاملي 
للمس����نني بحضور عدد كبير من 
مسؤولي اإلدارة ورؤساء جمعيات 
النفع العام املهتم����ة بتلك الفئة، 
وتخلل احلفل العديد من الفقرات 
الترفيهية التي رسمت الفرحة على 

وجوه املسنني.
وطالب املشاركون في احلفل 
ف����ي تفعيل  بضرورة االس����راع 
القانون اجلدي����د للمعاقني حتى 
يأخذ املس����تحقون من هذه الفئة 

الغالية حقوقهم كاملة.
وفي بداية احلفل قال مدير إدارة 
املسنني علي حسن نحتفل مع بداية 
ش����هر أكتوبر من كل عام بذكرى 
عزيزة على قلوبنا جميعا تتمثل 
في اليوم العاملي للمس����نني، هذا 
اليوم الذي خصصته منظمة األمم 
املتحدة ليكون يوما عامليا حتتفي به 
جميع دول العالم بذوي االحتياجات 
اخلاصة من املسنني مبختلف فئاتهم 
وأعمارهم تعزيزا ملكانتهم وتدعيما 

لدورهم في املجتمع.
وزاد: ان العمل التطوعي أو ما 
يسمى حديثا في أدبيات التنمية 
ب�����»رأس املال االجتماعي« يتمثل 
في الروابط التي تقوم على القيم 
االجتماعي����ة احلمي����دة كالثقافة 
والص����دق والتع����اون والتراحم 
والتكافل، كما أنه يشكل الرابطة 

ولصياغ����ة اخلطط املس����تقبلية 
بدرجة تتفق واحتياجات املجتمع 

محليا وعامليا.
وأض����اف: وإميانا من الكويت 
بدس����تورها ومبادئه����ا وقيمه����ا 
اإلس����امية والعربية واإلنسانية 
أول����ت اهتماما بتش����جيع العمل 
التطوعي وتنظيمه على مستوى 
الفرد واجلماعة، وسعت الكويت 
إلى التأكي����د على أهمية املواطن، 
وحرصت على متتع����ه بحقوقه 
اإلنسانية والتأكيد على مساهمته 
في املجتمع ومشاركته في حتمل 
املسؤولية فاجلميع سواسية في 

صنع احلاضر واملستقبل.
واختتم علي حسن كلمته بتقدمي 
الشكر إلى مجموعة »عيال جابر« 

التطوعية ليس����ت سمة إسامية 
فحس����ب وإمنا س����مة حضارية 
لإلنس����ان جتعله فخورا بالهدف 
الذي يطمح الى حتقيقه وتشعره 
بأهميته كفرد يس����اهم في خدمة 

املجتمع.
وأضاف: اهتم����ت هيئة األمم 
التطوع  املتحدة بتشجيع عملية 
في العالم فوضعت برنامجا خاصا 
ملتطوعي األمم املتحدة في عام 1970 
ليكون مبثابة شريك تنفيذي في 
مجال التعاون اإلمنائي وأعلنت في 
عام 2001 السنة الدولية للمتطوعني 
مبختل����ف أعماره����م م����ن أطفال 
وشباب وكبار في السن كأفراد أو 
كمجموعات وف����رت لهم الفرصة 
لاحتف����ال باإلجنازات الس����ابقة 

التي يجد املواطنون فيها أنفسهم 
كأف����راد ومجموعات ويس����عون 
فيها لتحقيق ذواتهم، ومصاحلهم 
املرتبط����ة مبصالح املجتمع الذي 
أن  إلى  يعيش����ون فيه. وأش����ار 
التح����دي يكمن في توظيف رأس 
امل����ال االجتماعي في ثورة علمية 
تقنية وسلوكية والتي من دونها ال 
ميكن تنفيذ السياسات التي تقوم 
على البحث العلمي واملشاريع التي 
تخدم مصالح عامة أفراد املجتمع 

املدني واحمللي بالدولة.
وأكد حسن أن ديننا اإلسامي 
يشجع على التطوع ويحث على 
اإليثار واإلحسان، خاصة في مرحلة 
الصحة والفراغ والشباب والغنى 
لتقدمي اخلدمة للمحتاجني، فاخلدمة 

القاهرة - كونا: ترأس وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل ونائب رئيس املكت���ب التنفيذي ملجلس 
وزراء الشؤون االجتماعية العرب د.محمد العفاسي 
امس اجللس���ة االفتتاحية للدورة ال� 56 للمكتب 
التنفيذي لبحث عدد من موضوعات العمل العربي 

املشترك. 
ويناق���ش املكت���ب على مدى يوم���ني عددا من 
املوضوعات التي يتضمنه���ا جدول اعمال الدورة 
ال� 30 ملجلس وزراء الش���ؤون االجتماعية العرب 
نهاية ديس���مبر املقبل وفي مقدمتها متابعة تنفيذ 
قرارات القمة العربية االخيرة والقمة االقتصادية 
التي اس���تضافتها الكويت في يناير 2009 وكذلك 
التحضير للقمة االقتصادية الثانية التي س���تقام 

مبصر في يناير 2011. 

ويتضمن جدول االعمال ايضا وضع خطة عمل 
تنفيذية ملكافحة االمية بني النساء في املنطقة العربية 
وتفعيل االستراتيجية العربية خلفض الفقر ومتابعة 
تنفيذ االع���ان العربي لاهداف التنموية لالفية، 
باالضافة الى مناقشة مشروع »االستراتيجية العربية 
ملواجهة ظاهرة العنف االسري« واخلطة اخلمسية 
»الستراتيجية العمل االجتماعي العربي« لاعوام 
2012 � 2017 ال���ى جانب بحث عدد من املوضوعات 

ذات الصلة باالشخاص ذوي االعاقة. 
ويناقش املكتب التنفيذي الذي يضم في عضويته 
مصر )الرئيس( والكويت وس���لطنة عمان وقطر 
والعراق وفلسطني وجزر القمر تقدمي الدعم العربي 
للمش���روعات االجتماعية املقدمة من بعض الدول 

العربية.

مستشفى الراشد يستقبل استشاري الباطنية والقلب 
د.كريستيان سليجمان من 16 إلى 25 الجاري

اعلن مستشفى الراشد )الرائد االول لرعاية 
العائلة( عن انه سيس����تقبل د.كريس����تيان 
الباطنية والقلب  سليجمان طبيب االمراض 
وعضو جمعية القلب االملانية وعضو جمعية 
اطباء القلب في القطاع اخلاص االملاني باالضافة 
الى انه عضو جمعية القلب االوروبية. ويشتهر 
د.كريستيان سليجمان بخبرته الواسعة في 
مجال عاج امراض ضغط الدم ومضاعفاتها، 
كما انه متخص����ص في عاج امراض قصور 
الشرايني التاجية وارتفاع الكوليسترول بالدم 
مع توافر االجهزة الازمة لتشخيص امراض 

قصور الشرايني كرسم القلب باملجهود وتخطيط 
القلب املستمر 24 ساعة )الهولتر(، باالضافة الى 
انه متخصص في تشخيص امراض صمامات 
القلب مع توافر سونار القلب والدوبلر امللون 
للبالغني. كذلك يقوم د.كريس����تيان مبتابعة 
املرضى ذوي منظمات القلب الكهربائية وقد 
اعرب د.كريس����تيان عن س����عادته الستقبال 
املراجعني وتقدمي افضل اخلدمات الطبية لهم. 
وس����تبدأ الزيارة من 16 اجلاري وتستمر الى 
25 منه وس����تكون بالتنسيق مع د.مصطفى 

عبدالعال.

القاهرة ـ هناء السيد وكونا:
بدأت أمس أعمال الدورة ال�57 
للجن����ة اإلقليمية لدول ش����رق 
املتوسط التابعة ملنظمة الصحة 
القاهرة ملناقش����ة  ف����ي  العاملية 
العديد من القضايا الصحية املهمة 
مبشاركة الكويت. وتشارك الكويت 
بوفد يترأسه وزير الصحة د.هال 
الساير والوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة د.يوسف النصف 
الوزير  الفني ملكتب  واملستشار 
د.راش����د العميري ومديرة إدارة 
التغذية واألطعمة د.نوال احلمد 
القانونية  إدارة الشؤون  ومدير 
د.محمود عبدالهادي ومدير إدارة 
العاقات العامة فيصل الدوسري 
وعدد من املختصني. وأكد د.الساير 
في تصريح صحافي عقب اجللسة 
االفتتاحية للدورة حرص الكويت 
على املشاركة في هذه الدورة التي 
تعقد مرة كل عام وتناقش العديد 
الهامة  من املوضوعات الصحية 
على املستويني اإلقليمي والدولي. 
وأشار إلى ان املناقشات ستتناول 
استراتيجية حتس����ني ومتويل 
الرعاية الصحية بدول إقليم شرق 
املتوسط باإلضافة الى التحديات 

العاملية د.مرجريت تشان واملدير 
االقليمى لدول ش����رق املتوسط 
د.حسني اجلزائري بحضور 22 
وزيرا للصحة ميثلون دول االقليم. 
وتناقش الدورة عددا من التقارير 
من بينها مبادرة مكافحة التدخني 
في ضوء التوس����ع الذي شهدته 
دول اإلقليم في مجال التشريعات 
اإلقليمية ملكافحة التبغ وتقرير 
آخر حول تقوية النظم الصحية 
الرعاية الصحية  القائمة عل����ى 

األولية.

والتوجيهات اإلستراتيجية للصحة 
النفسية لألمهات واألطفال ومكافحة 
االيدز وأمراض السل واملاريا في 
هذه الدول. وذكر الساير ان الكويت 
ستش����ارك في مختلف املناقشات 
وأوراق العمل التي ستطرح خال 
أعمال الدورة التي تستمر على مدى 
4 أيام وتسهم في وضع وتفعيل 
السياسات الصحية املتعلقة باإلقليم 
والتي تتفق مع أوضاع واحتياجات 
الكويت. وترأس أنشطة هذه الدورة 
املدي����رة العامة ملنظم����ة الصحة 

)ناصر عبدالسيد( د.هالل الساير متحدثا إلى الزميلة هناء السيد  

وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي

)قاسم باشا( علي حسن ودعيج الشمري في مقدمة احلضور 

د.محمد العفاسي مترئسا اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشؤون العرب

د.مصطفى عبدالعال د.كريستيان سليجمان

منوچهر متكي لـ »األنباء«: إيران والسعودية بلدان مهمان 
والتعاون بينهما  يخدم مصالح المنطقة واستقرارها

أنه فرح كثيرا بهذه اخلطوة، طبعا الرئيس 
السابق جورج بوش خطا اخلطوة نفسها 
وأقام مؤمترا شاما في أنابوليس، وهناك 
نقطتان مشتركتان فيما قاله بوش وفيما 
قاله أوباما، النقطة األولى: اإلعان عن الدولة 
اليهودية في املنطقة، والنقطة الثانية: أن 
أزمة الش���رق األوسط ستحل خال سنة 
واحدة، وفي حالة بوش كان هناك موضوع 
االنتخابات الرئاسية وفي حالة أوباما هناك 
انتخابات الكونغرس النصفية، إذن فهدفهما 

هو انتخابي بامتياز.
والهدف الثالث في احلقيقة: إعان الدولة 
اليهودية ما يعني إخراج مليون ونصف 
املليون فلسطيني عربي من أبناء فلسطني 
من حدود 1948، طبعا الكيان الصهيوني غير 
قادر على تنفيذ مثل ذلك، لكن على بلدان 
املنطقة أن تكون حذرة، وما على األرض أن 
الكيان الصهيوني لم يولد ليأت بالسام، 
فهذا الكيان أوجد من أجل إش���عال فتيل 
احلروب واالغتياالت واالحتال واألطماع 
التوسعية، واحلديث عن السام مع مثل 
هذا الكيان هو كام في الفراغ، وعلى أساس 
األدلة املوجودة فإن شعوب املنطقة ال جتد 
أن هناك في األفق س���اما وأبناء فلسطني 
يعتقدون أن السبيل الوحيد هو املقاومة 
الس���ترجاع حقوقهم ووطنهم الذي سلب 

منهم بالقوة ودون عدل.

دول املنطقة في اخلليج، وإستراتيجيتنا 
تؤك���د تعزيز التعاون الثنائي بني كل بلد 
التع���اون اخلليجي،  عضو في مجل���س 
وبص���ورة جانبية ف���إن لدينا تعاونا مع 
مجموعة دول التعاون من سلطنة عمان إلى 
الكويت وأفضل العاقات مع قطر وسنستمر 
في تبادل الزيارات فيما بيننا، ونحن على 
اتصال باململكة العربية السعودية، والفاصل 
في لقاءاتنا ازدادت نسبيا واآلن لدينا برامج 
لتقليل الفاصل في لقاءاتنا مع السعودية، 
إيران والسعودية بلدان مهمان في احلقيقة 
والتعاون بينهما يخ���دم مصالح املنطقة 
والعالم اإلسامي وتعاون البلدين سيساعد 
في االستقرار والسكينة وإستراتيجيتنا 
أن نبني أفضل العاقات في املنطقة ومنها 

السعودية.
هل أصبحت فرص الس��الم في الش��رق 
األوسط ضئيلة على عكس احتماالت احلرب 
في ظل الرفض اإلس��رائيلي للسالم العادل 

والشامل؟ 
نحن وجدنا أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما وبعد سنتني قد نشط في موضوع 
السام في الشرق األوسط وعمل على عقد 
اجتماع عاجل الس���تئناف املفاوضات مبا 
يسمى السام بني إسرائيل والفلسطينيني، 
والعجلة في خطوة أوباما واضحة، وبدا من 
خ���ال كلمته التي ألقاها في األمم املتحدة 

عل��ى أرض إي��ران، خاص��ة انك��م تؤيدون 
تش��كيل حكوم��ة عراقي��ة يرأس��ها نوري 
املالكي، ورئيس القائمة العراقية إياد عالوي 
كان بدمش��ق قبل أيام، وقبل وصول األسد 
ملطار طهران بسويعات قليلة أعلن التحالف 
الوطني في العراق اتفاق��ه على املالكي، فما 

تفسيركم لذلك؟
دائما خ���ال اللقاءات بني املس���ؤولني 
الس���وريني واإليرانيني يتم تناول قضايا 
املنطقة، وأحد املواضيع املهمة في املنطقة 
هو موض���وع الع���راق، ومت احلديث بني 
الرئيسني حول العراق، ونحن دائما ندعم 
املنحى الذي يدعو إلى اتخاذ القرار من قبل 
أبناء الشعب العراقي ومن خال الدستور 
العراقي، إيران وسورية يدعمان االستقرار 
واس���تتب���اب األمن في العراق ويعتبران 
اإلسراع ف�����ي تشكيل احلكومة العراقية 
أحد أسباب استقرار العراق، ونحن ندعم 
العمليات املتنامية للتعاون بني س���ورية 
والعراق، ونعتبر أن ذلك يؤدي دورا مهما 

بني بلدان املنطقة.
كيف يصف لنا متك��ي عالقات بالده مع 
دول مجل��س التع��اون اخلليجي وهل هناك 
تقارب إيراني � س��عودي، ألننا نش��عر بأن 
هن��اك نوعا م��ن اجلف��اء الكلي ب��ن إيران 

والسعودية؟
لدينا مصالح إستراتيجية مشتركة بني 

العدوان ع���ام 2006 قامت خال 33 يوما 
بتلقني الكيان الصهيوني درسا أكدت من 
خاله أن لبنان عائد إلى لبنان وأن أعداء 
الشعب اللبناني ال يحق لهم االعتداء على 
لبنان، وأن أصدقاء لبنان من أبناء الشعب 
اإليراني ومنذ عقود كانوا دائما إلى جانب 
اخوتهم من الشعب اللبناني وهناك بعض 
املشاريع التي تتم في لبنان سواء حدائق 
أو مشاريع تنموية أخرى وإعادة االعمار 
ملا مت تدميره خال العدوان اإلس���رائيلي 
على لبنان، لذلك من الطبيعي خال زيارة 
الرئيس جناد لبي���روت أن يقوم بزيارة 

مناطق في لبنان ومنها اجلنوب.
الرئيس جناد رح��ب بانطالق املفاوضات 
مع ال��دول الغربية بخصوص امللف النووي، 
على أي أس��اس كان هذا الترحيب؟ وانطالق 
املفاوضات هل س��يكون على أساس االتفاق 

الثالثي مع تركيا والبرازيل؟
من الطبيعي ألي مباحثات أو مفاوضات 
أن يك���ون هناك إط���ار قانوني وحقوقي، 
واحملور األساس���ي هو قب���ول حق إيران 
الشرعي في موضوع التكنولوجيا الذرية، 
وهذا املوضوع ذكر بشكل سريع في بيان 

طهران.
من خلف الس��تائر وم��ن حتت الطاوالت 
قيل إن لقاء الرئيس الس��وري بش��ار األسد 
بالرئيس جناد من املمكن وصفه بقمة العراق 

أحد أس���باب عصبية الكيان الصهيوني، 
ونحمد اهلل أن هذه احلقيقة تفرض على 
الكيان الصهيون���ي أن نفقات أي خطوة 
الحقة ستكون أكبر وخسائر جسيمة وفي 
حال أقدمت إسرائيل على الوقوع مبثل هذه 
األخطاء االس���تراتيجية فإن جميع بلدان 
املنطقة مبا فيها إيران ستكون إلى جانب 

لبنان وسورية.
هناك ضجة حول الزيارة املرتقبة للرئيس 
جناد إل��ى لبنان وزيارة اجلن��وب اللبناني، 
وحس��ب تصريحات املس��ؤولن اإليرانين 
فإن هذه الزيارة تش��كل خطرا وتوترا، فما 
الرس��الة التي تريد إيران إيصالها للعالم من 

خالل الزيارة؟
إسرائيل تعتقد أنه بإمكانها متى أرادت 
أن تقوم مبهاجم���ة أي منطقة في لبنان، 
وفي احلقيقة فإن املقاومة اللبنانية خال 

ح��ذر الرئيس اإليران��ي محمود أحمدي 
جن��اد قبل عدة أش��هر بأنه س��تكون هناك 
حرب على إحدى الدول احلليفة أو الصديقة 
إليران، فهل فعال سيكون هناك حرب قادمة 
وما موقف بالدكم في حال قامت إس��رائيل 

بتوجيه ضربة حلزب اهلل أو سورية؟
في احلقيقة االحتم���ال الذي جاء على 
لسان رئاسة احلكومة اإليرانية إمنا جاء 
انطاق���ا من جوهر النزعة اإلس���رائيلية 
واإلدارة األميركية، فاألساس الذي يسير 
عليه الكيان الصهيوني هو االعتداء على 
اآلخرين، والفشل الذريع الذي واجهه الكيان 
الصهيوني وخاصة في العمليات العسكرية 
جعل هذا الكيان يتحرك بجنون ويحاول 
تعوي���ض ما فقده وحتوي���ل املنطقة إلى 
احلرب، وفي احلقيقة املواقف املس���تقلة 
لسورية واملقاومة الفذة ألبناء لبنان تعد 

وزير الخارجية اإليراني أكد أن بالده حريصة على تعزيز تعاونها الكامل مع دول مجلس التعاون

سـتقف بلـدان المنطقـة بما فيهـا إيران بجانـب سـورية ولبنـان إذا تعرضـا ألي اعتداء إسـرائيلي
إيران وسـورية تدعمان االسـتقرار فـي العراق وتعتبران اإلسـراع في تشـكيل الحكومة أحد أسـبابه
أوباما أطلق المفاوضات الفلسـطينية - اإلسـرائيلية لكسـب الدعم في  انتخابات الكونغرس النصفية

طهران ـ  هدى العبود
حذر وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكــي إسـرائيــل مــن شن عدوان على لبنان أو سورية، 

مؤكدا أن كل دول املنطقــة لن تقف مكتوفة األيدي.
وشدد متكي في حوار مع »األنبـاء« علـى ضرورة إقامة عالقات جيدة مع كافة دول املنطقة وباألخص 
دول مجلس التعاون اخلليجـــي، ورأى أن هـدف اإلدارة األميركية من رعاية املفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلية هو انتخابي بامتياز.وفيما يلي النص الكامل للحوار:


