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 «مؤتمر وحدة الخليج والجزيرة العربية» أوصى 
بالتركيز على اإلصالح الشامل لتحقيق الوحدة 

 اختتم أعماله بندوة حول «نماذج التجارب الوحدوية» 

 جانب من الندوة اخلتامية ملؤمتر وحدة اخلليج

 بشرى الزين
  اختتم مؤمتر «وحدة اخلليج واجلزيرة العربية» 
اعماله امس االول باالعالن عن بيان ختامي ركز على 
تشكيل جلنة تهدف الى حتضير مؤمتر تأسيسي 
يحث على االصالح الشامل لتحقيق الوحدة ومواجهة 
التحديــــات احملدقة باملنطقة، اضافة الى الســــعي 
الشــــاعة ثقافة الوحدة والعمــــل على حتقيقها من 
خالل الوسائل والسبل املشروعة وكذلك االنفتاح 
على جميع التوجهات التي تريد خدمة هذا الهدف في 
اطار الرؤية املشتركة. وخالل الندوة االخيرة للمؤمتر 
والتي كانت بعنوان «مناذج من التجارب الوحدوية» 
قال د.أنور اخلضري: «ان اعالن االســــتقالل الذي 
اتخذته اميركا هو الوحدة البشرية واحترام حقوق 
االنســــان وبذلك مّثل هذا االعالن ارضية للتعايش 
بني العرقيات املختلفة التي تعيش في هذه القارة»، 
مشيرا الى ان املسحة الدينية لم تكن الطاغية على 
اعالن االستقالل ولكنهم اعتمدوا االرادة اجلماعية من 
خالل دستورهم، كما اكدوا على تشكيل وحدة اقليمية 
قوية وتوصلوا الى صياغة رؤية توافقية للتوحد 
ومقاومة النزعات االنفصالية. واكد «ان املبادئ التي 
جاء بها الدستور األميركي افضت الى الطمأنينة لدى 
ابناء الشعب مما عزز املكانة االقتصادية لدى هذه 
الواليات»، مبينا ان الظروف التي احاطت بتأسيس 
الواليات املتحد هي احلالة االوروبية املأساوية وحركة 
املالحة واالستكشافات البحرية واكتشاف البارود 
واالسلحة النارية واكتشاف احملرك البخاري الذي 

قاد التنمية االميركية.
  وبدوره قال د.علي باكير من لبنان «ان الوحدة 
االوروبية مرت بعدة مراحل اتسمت بالعنف لعدم 
وجود ارادة ذاتية لالنخراط في الوحدة لعدة خالفات 
بني هذه الدول األوروبية»، مضيفا: وانطالقا من العبر 
التي استقوها من احلربني العامليتني قرر البعض في 
اوروبا انشــــاء مجموعة اقتصادية اوروبية للفحم 

والصلب خللق ارضية لالحتاد االوروبي لدرء حرب 
عاملية ثالثة جديدة.

  واضاف «انشــــئت في روما السوق االوروبية 
املشتركة وانضمت العديد من الدول االوروبية لها الى 
ان وصلوا الى انعطافة فاصلة في عام ١٩٩٣ وانشاء 
االحتاد االوروبي»، مبينا ان االحتاد االوروبي وضع 
العديد من الشروط للدول التي تريد االنضمام لكي 
ال تكون هناك خالفات بني دول هذا االحتاد وفي عام 
١٩٩٥ وصــــل عدد الدول التي انضمت اليه ١٥ دولة 

وفي عام ٢٠٠٢ مت توحيد العملة لهذا االحتاد.
  ولفت باكيــــر «الى انه في عام ٢٠٠٧ وصل عدد 
الدول االوروبية التي انضمت لالحتاد ٢٧ دولة هذا 
ســــبب االجنازات التي حققها االحتاد االوروبي»، 
مبينــــا ان االحتاد االوروبي حقق االمن للدول التي 
انضمت اليه والى محيط هذه الدول كما عزز الوضع 
االقتصادي واالجتماعي للدولة، وايضا حقق االحتاد 

تعزيز القيم االجتماعية لهذه الدول.
  وتابع ان االحتاد االوروبــــي حقق كتلة واحدة 
اقليمية مما عــــزز من موقعه العاملــــي ومواجهته 
للتحديات املصيرية، كمــــا انه فتح الباب لتوحيد 
القارة االوروبية بعد ان انقسمت بعد احلرب العاملية 
الثانية ولذلك اصبحت فرصة سانحة للدول االوروبية 
لتوحيد قارتهم. وتابع باكير ان النموذج االوروبي 
قام على مكونات الوحدة الداخلية للدول ولكن اليوم 
هناك اختالف في العنصر داخل الدول االوروبية.

  من جهته قال د.محمد سليم من مصر «ان االحتاد 
املاليزي جتربة متميزة يجب ان نعتبر منها وانشأ 
مجلســــا احتاديا لهذه الواليات يضم سالطني هذه 
الواليات، باالضافة الى مجلس الواليات»، موضحا 
ان ماليزيا تتميز بالتمسك باالسالم حيث ان الدين 
هو القومية لدى هذه البلدان، والسالطني يديرون 
الشأن الداخلي والسلطة الفيدرالية يديرها املجلس 

االحتادي. 

 د.معصومة املبارك متحدثة خالل إطالق احلملة

 جانب من احلضور

 حملة تنطلق اليوم برعاية وزير الداخلية وبمبادرة من النائبة د. معصومة المبارك 

  ٢٠ ألف متطوع يشاركون في حملة «إحنا لها» التطوعية

 أسامة دياب
  انطالقا من أهمية تفعيل مفهوم 
املواطنة وتعزيز الوطنية وإتاحة 
الفرصة للمواطنني لالشـــتراك 
واملســـاهمة في تطوير وتنمية 
املجتمع من خالل تسخير الطاقات 
وإمكانات الشـــعب الكويتي في 
الذي يزيد من  التطوعي  العمل 
تآزر وترابـــط وتالحم أطيافه 
ويقوي الروابط بينهم ويرسخ 
جو اإلخاء ويعزز القيم احلميدة 
والتكاتف االجتماعي من خالل 
مشاركتهم بأعمال تخدم املجتمع، 
قامت النائبة د.معصومة املبارك 
بعقد اجتماع حتضيري في منزلها 
لبداية انطالق حملة «مســـعف 

الفريج».
  تنطلـــق احلملة اليوم حتت 
الشـــيخ  الداخلية  رعاية وزير 
جابر اخلالد والنائبة د.معصومة 
املبـــارك، ويســـعى البرنامـــج 
التطوعي إلظهار املواطن الكويتي 
املعطاء لبلده كي يصبح منوذجا 
تفتخر به الكويـــت أمام العالم 

أجمع.
  علما ان هذا االجتماع هو بداية 
النطالق هـــذه احلملة، وطالب 
احلضور مبشاركة كل من يعيش 
على أرض الكويت سواء كانوا 
مواطنـــني أو وافدين وفتح باب 
التســـجيل بهدف واحد وطني، 
وحتت شعار «إحنا لها» والذي 
يقوم على عدة أهداف منها تعزيز 
العمل املجتمعي خاصة وتنمية 
روح اجلماعـــة ونبـــذ الفردية 
واالتكالية، ومت االتفاق على إقامة 
دورة تدريبية على اإلسعافات 
األولية وتوزيع الشهادات املعتمدة 
من إدارة الطوارئ الطبية التابعة 
لوزارة الصحة والهالل األحمر. 
  وسيتم توزيع الشهادات على 
املتطوعـــني تزامنا مع االحتفال 
الوطنية.. لرفع اســـم  باألعياد 
الكويت عاليا بني صفوف الدول 
التي خاضـــت املجال التطوعي 
بإقدام واللحاق بركب تلك الدول، 
بل والتفوق والتنافس معها على 
جمع أكبر عدد من املتطوعني على 

أيضا مســـاعدتنا وقت الضيق، 
القدرة على أن  مضيفة: ولدينا 
نكون أقوى فريق إنقاذ شعبي 
كويتي، لهذا كان اجتماعنا هذا ولن 
يكون آخر االجتماعات، وأشارت 
ألهمية تنشيط الشباب الكويتي 
بتعزيز روح الكد والتعب والقدرة 
على العمل التطوعي الذي تذهب 
في إدراجه أشباح الكآبة وامللل 
الذي بكل تأكيد يتســـلل حلياة 
كثير من األفراد الذين ال يستغلون 

األوقات.
  وأكدت املبارك انه مت احلصول 
علـــى موافقة اجلهـــات األمنية 
ووزارة الصحة والهالل االحمر 
وإدارة الطوارئ الطبية ووزارة 
التربيـــة لتوفير كل االمكانيات 
الالزمة لالنخراط في هذا العمل 
التطوعـــي وبشـــكل تنظيمي، 
ومبدئيا مت احلصول على عدد 
مـــن األماكـــن التابعـــة لوزارة 
التربية لتدشني دورات احلملة، 
وكذلك مت احلصـــول على عدد 
من املســـعفني لعملية التدريب 
ومت احلصـــول على موافقة من 
البلدية إلقامة االحتفاالت اخلاصة 
باحلملة. وأشارت املبارك إلى أنها 
وفريقهـــا متلؤهم روح التفاؤل 
واحلماس والطموح نحو كويت 

آمنة مستقرة.
  مؤكدة أن هـــذه احلملة هي 
األولـــى على مســـتوى الكويت 
ألنها تعتمد برنامج «منكم ولكم» 
والنواة األولى لصفحة جديدة 

بيضاء ان شاء اهللا.
   وتخلل االجتماع مشاركات 
واقتراحـــات املتطوعني، حيث 
أضافت املوجهة بوزارة التربية 
أمينة اسماعيل والتي لها مشاركات 
دولية عديـــدة وخبرات في هذا 
املجـــال، فكانت أمـــني صندوق 
دول العالـــم باالحتاد الرياضي 
واملستشارة االولى باخلارج، حيث 
رحبت بدعم االعمال التطوعية 
داخل الكويت وتنشـــيطها فقد 
طالبت كل اجلهات املعنية بدفعة 
قوية ودعم إعالم كاف الستمرارية 

هذا النوع من احلمالت.  

مستوى العالم في العمل التطوعي 
وإظهار الوجـــه اآلخر احلقيقي 
لهذا الشعب املعطاء، وللشباب 
الكويتي الذي يأخذ العالم عنه 
فكرة أخرى غير التي رسخت في 
أذهان الكثيرين من انه شـــباب 
مدلل خامل فقد تطوع حتى اآلن 

ما يزيد عن ٢٠ ألف.
  جدير بالذكـــر أن االجتماع 
يشمل عملية توزيع املتطوعني 
على اللجان وتسجيل أسمائهم 
وإدخال االســـتمارات وترقيمها 
ومتابعة الكتب الرسمية التي مت 

إرسالها للجهات املعنية وحتديد 
مقر اخليمة التي ستدشـــن من 
خاللها احلملة وما يستجد من 

أعمال.
فـــي االجتماع    وقد شـــارك 
د.معصومة املبارك كرئيسة للجنة 
العليـــا للجنة املنظمة ود.رباح 
النجادة رئيس اللجنة النسائية 

واملشرف العام يوسف زكريا.
النائـــب د.معصومة    وأكدت 
املبارك أن حملة «احنا لها» عمل 
شـــعبي ووطني بحت ال نريد 
من ورائه مصلحة ذاتية سوى 

أن مند يدنا لهـــذا البلد الطيب، 
موضحة أن الـــروح التطوعية 
كانت نشـــيطة جدا في السابق 
وكان أهلنا متالحمني داخل الفريق 
الواحد.. نريد أن نحمي وجندد 
هذه الـــروح األولية ولن نحقق 
أهدافنا إال بتنمية وتعزيز روح 

التعاون.
  وأضافت د.معصومة أن الهدف 
األساسي للحملة هو: القدرة على 
مساعدة اآلخر وقت اخلطر، حيث 
يجب أن نساعد اآلخرين ومند لهم 
يد العون حتى يتسنى لآلخرين 

   معصومـة المبارك: متفائلون ويملؤنـا الحماس والطموح نحو كويت آمنة مسـتقرة 

 خالل إطالق حملة «نبيه يتعالج» التي استضافتها جمعية الصحافيين 

 الثويني: تعديل قانون المسنين ضرورة ملحة 
لتوفير الدعم الكافي لهذه الفئة الغالية 

 بشرى شعبان
  رأى امـــني ســـر اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني 
حتت االشهـــار علي الثويني 
ان قانون املسنني يحتـــاج الى 
تعديـــل لتالفي االخطــاء التي 
تقع على املسن سواء داخــل 
دور رعايــــــة املســـنني أو 
خارجهـــا لتوفيـــر احلمايـــة 
الكافيــة له للعيــش بكرامـــة 

وصحــة.
الثوينـــي خـــالل    وقـــال 
التـــي نظمتها حملة  الندوة 
«نبيه يتعالـــج» في جمعية 
الصحافيني امس األول ان ما 
دفعنا ملتابعة احلالة الصحية 
ملريـــض دار رعاية املســـنني 
عاداتنـــا وتقاليدنا باالهتمام 
باآلبـــاء واألجداد الذي جبلنا 
عليه وتطبيقا لتعاليم ديننا 
احلنيف وتنفيذا لتوصـيــات 
الســـمو  وتوجيهات صاحب 
األمير الـــذي أمرنا بالتكاتف 
والتالحــــــم فيمـــا بيننـــا 
انطالقا مـــن حملتنا «نبيـــه 

يتعالــج».

  حقوق المعاقين

اجلمعيـــة  ان    وأوضـــح 
الكويتيـــة ملتابعـــة قضايا 
املعاقني تسعى للحفاظ على 
حقوق املعاقني وملتابعة تنفيذ 
احتياجاتهم ومطالبهم، الفتا 
الى ان املسن املعاق جزء منهم 
ويجب رعايتهم صحيا ونفسيا 
لتأمني سالمتهم في دار املسنني 

او في منازلهم.
  ورأى أنه من الواجب علينا 
جميعـــا احتـــرام املســــــن 
ورعايته خصوصـــا بعد أن 
عجـــز عـــن العطاء وأصبح 
يحتــــــاج الـــى املســـاعــدة 
املكثفـــة صحيــا  والرعايـــة 

ونفسيــا وغذائيـا.
  مشـــيرا الى اهمية توارث 
العطـــاء  صفـــة  األجيـــال 
والتواصل بني األجداد واآلبــاء 

واألبنــاء.
الهـــدف من  ان    واضـــاف 
مسيرة اجلمعية هو حتقيق 
املصداقية وكشـــف احلقائق 
الواقع  التقصيـــر  ملعاجلـــة 
على املسنني ولوضع احللول 

ملشاكلهم خصوصا ان االبناء 
اآلن اصبحوا مشـــغولني في 

حياتهم وأعمالهم.
  مؤكدا أهمية منح املســـن 
الكاملة  الرعايـــة الصحيـــة 
واجليدة في دار املســـنني او 
في املنازل او للعالج في اخلارج 
التي  حسب احلالة الصحية 

يقرها االطباء.
  وفـــي االطـــار ذاتـــه قال 
الباحث االعالمـــي في مجال 
ذوي االحتياجـــات اخلاصة 
محمـــد العـــراك ان مســـيرة 

احلياة عبر التاريخ االنساني 
تتوارث بني االجيال التي بنت 
وزرعت لنا، ولالجيال املقبلة، 
لذا من واجبنا احترام ورعاية 
املسنني خصوصا في مرحلة 
الرعاية  العجز مع توفيـــــر 
الصحية والســـكن والغـــذاء 

وامللبــس.
  على الصعيد ذاته قال رئيس 
جمعيـــة ذوي االحتياجـــات 
اخلاصة رئيس حملة «نبيه 
الشـــمري ان  يتعالج» عايد 
احلملة انطلقت بعد ان عجزنا 

عن توفيـــر الرعاية الصحية 
الرعاية»  للمســـن في «دور 
باحلوار مع املســـؤولني في 
دار الرعاية، لهذا حرصنا على 
تكوين حملة للتحرك وملشاهدة 
معاناة املسن على الطبيعة في 
دار املسنني وهم من املختصني 
الطـــب واحملاماة وممثل  في 
عـــن حقوق االنســـان ورغم 
ذلك وصفنا بعض املسؤولني 
بأنها حملة غوغـــاء لطمس 
حقيقة ما يحدث من مخالفات 

وجتاوزات. 

 إشهار مبرة عبدالعزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر 
 أصدر وزير األشغال العامة وزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الشؤون باإلنابة 
د.فاضل صفر القرار الوزاري رقم ٢١/أ لسنة 
٢٠١١ واخلاص بإشـــهار مبرة عبدالعزيز 

الزاحم وسبيكة أحمد الصقر.
  وجاء القرار كما يلي:

  مـــادة أ: تقوم جمعيـــة الصليبيخات 
والدوحة التعاونية بتسلم املواقع والفروع 
املخصصة للعمل التعاوني في مدينة جابر 
األحمد وإدارتها حلني إشهار جمعية تعاونية 

بها.
  مـــادة ٢: تلتزم جمعيـــة الصليبخات 

والدوحة بإمساك سجالت ودفاتر محاسبية 
الكائنة مبدينة  خاصة باملواقع والفروع 
جابر األحمد وعدم دمجها مع حســـابات 
جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية.
  مادة ٣: تلتـــزم جمعية الصليبيخات 
والدوحة التعاونية بتسليم هذه الفروع 
للجمعية التعاونية التي سيتم إشهارها 

مبدينة جابر األحمد.
  مادة ٤: ينشـــر هذا القرار في اجلريدة 
الرســـمية ويعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره ويبلغ من يلزم بالعمل مبا جاء 

فيه. 

 (فريال حماد) علي الثويني ومحمد العراك وعايد الشمري خالل حملة نبيه يتعالج 


