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مسابقات وألعاب لألطفال

جانب من املشاركني

د.محمد العفاسي لدى عودته إلى البالد بعد رحلة العالج وفي استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد

توفيق العيد

د.جمعان احلربش

الحربش: لم أدُع إلى النزول للشارع وإنما تخوفت من ذلك
قال النائب د.جمعان احلربش انه اطلع على تصريح رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي الذي قال فيه: آملني ما سمعت من ان هناك من 
يتوقع في هذه األيام ندوات يكون أكبرها مع وصول ضيوف صاحب 
السمو األمير إلحياء ذكرى اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت، معتبرا 

ان هذا الكالم عيب.
وأضاف احلربش في رده على اخلرافي: أستغرب تكرار الرئيس 
اخلرافي هذا الكالم رغم انني ذكرته في سياق التخوف من ان سياسة 
تعطيل اجللسات ستؤدي الى الندوات والنزول للشارع، كما حدث 
عندما عطلت احلكومة جلس���ات رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 
املس���لم ورغم انني أوضحت اكثر من مرة ان ما ذكرته ليس دعوة 
وإمنا تخوف، وكذلك فعل د.ناصر الصانع إال ان الرئيس جتاوز ذلك 

كله وأصر على اجتزاء التصريح وإخراجه عن سياقه.
وبني احلربش بقوله: أرجو أال يكون السبب هو النقد الذي وجه 
في الندوة إلدارته للجلسات وتسببه في تعطيلها وإن كان الرئيس 
مص���را على هذا االجتزاء وان وص���ف اآلخرين بالعيب، فالعيب يا 
بوعبداحملس���ن هو أن يضرب نواب األمة باملطاعات ويأبى الرئيس 
الذي اختاره النواب رئيسا بالتزكية ان يستنكر، ويقول عيب، والعيب 
ان يس���حل أستاذ جامعي )د.عبيد الوسمي( ويركل وتأبى ان تقول 
»عي���ب«، والعيب ان ترابط قوات أمن على مقربة من بوابة مجلس 
األمة ثم ال تأمر بصرفها رغم اعتراض النواب أما أخيرا وليس آخرا 
فمازلنا لم نس���تمع منك ال���ى اآلن كلمة تقول فيها ان ما تعرض له 

املواطن محمد امليموني مؤلم أو عيب.

انتقد عدم استنكار الخرافي عندما ضرب النواب بالمطاعات

سميح حيات

جنيب البدر 

مكس���يكو س���يتي � كون���ا: 
استضافت سفارتنا لدى الواليات 
املتح���دة املكس���يكية االجتماع 
الرس���مي األول لس���فراء الدول 
العربية املعتمدين لدى املكسيك 
لبحث سبل التنسيق والتعاون 
املشترك والعمل املوحد خلدمة 
الس���احة  العربية في  القضايا 
املكس���يكية. وقال سفيرنا لدى 
الواليات املتحدة املكسيكية سميح 
جوهر حيات في بيان صحافي 
صادر عن السفارة »ان تلك املبادرة 
تأتي اتساقا مع سياسة الكويت 
اخلارجي���ة وتنفيذا لتوجيهات 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد في احلرص على 
خدمة وإبراز القضايا العربية في 
دول العالم واحملافل الدولية من 
خالل عمل عربي مشترك يحقق 

التقدم والرقي لألمة العربية«.

كواالملبور � كونا: ش���ارك قنصلنا العام في مدينة هوشي منه 
بجمهورية ڤيتنام االشتراكية جنيب عبدالرحمن البدر في االجتماع 
الس���نوي الذي دعا إليه حاكم املدينة لو هوان كوان مبقر رئاسة 
املدينة مبش���اركة القناصل العامني في املدينة وعدد من املنظمات 

الدولية واملنظمات غير احلكومية.
وق���ال القنصل البدر ف���ي بيان ل� »كونا« أم���س ان هذا اللقاء 
السنوي يهدف الى استعراض الوضع االقتصادي واالجتماعي ملدينة 
هوش���ي منه خالل عام 2010 والوقوف على أهداف عام 2011 حيث 
يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر التي من شأنها تعزيز 
العالقات مع ڤيتنام في شتى املجاالت. وأضاف انه مت خالل اللقاء 
الوقوف على ابرز االجنازات واألنشطة االقتصادية واالستثمارية 
التي شهدتها املدينة عام 2010 في العديد من القطاعات الصناعية 

والتجارية والسياحية وقطاعات البنى التحتية.

مضيفا ان السفراء اتفقوا ايضا 
على »آلية لعقد اجتماعات دورية 
شهرية تهدف الى توحيد العمل 
الديبلوماسي العربي في املكسيك 
القضايا والتحديات ذات  حيال 
اتفق  االهتمام املش���ترك«. كما 
الس���فراء العرب عل���ى التحرك 
بش���كل موحد لش���رح املواقف 
العربية جتاه العديد من القضايا 
للحكومة املكس���يكية وتكثيف 
اجلهود لتوطيد العالقات التجارية 
واالقتصادية والثقافية وغيرها 

بني الدول العربية واملكسيك.
ومن جانبهم اش���اد السفراء 
العرب وعلى رأسهم عميد السلك 
الديبلوماسي العربي واالجنبي 
سفير لبنان نهاد محمود مببادرة 
السفارة الكويتية وحرصها على 
آلية الجتماعات السفراء العرب 

في املكسيك.

وأوضح الس���فير حيات ان 
االجتماع تطرق الى »بحث عدة 
مسائل رئيسية تصب في صالح 
العربية احليوية وفي  القضايا 
مقدمتها القضية الفلس���طينية 
واالعتراف بها من قبل املكسيك«، 

حيات: سفارتنا لدى المكسيك تستضيف 
االجتماع الرسمي للسفراء العرب المعتمدين

البدر: االجتماع السنوي مع حاكم 
هوشي منه فرصة لتبادل وجهات النظر

العفاسي يستقبل مهنئيه اإلثنين
بعد ان مّن اهلل عليه 
بالشفاء وعودته الى وطنه 
وأهله مبوف���ور الصحة 
والعافي���ة واحلمد هلل، 
يسر وزير الشؤون الفريق 
د.محم���د العفاس���ي عن 
استقباله جلميع املهنئني 
بهذه املناسبة في ديوانه 
العام���ر والكائن مبنطقة 
الرابية، ق4، شارع4، يوم 
االثن���ني املوافق 31 يناير 

بعد صالة العشاء.
وقدم العفاسي الشكر 
الى جمي���ع أهل الكويت 
وعل���ى رأس���هم صاحب 
الش���يخ  الس���مو األمير 
صب���اح األحمد وس���مو 
ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد.
وأدام اهلل على الكويت 

نعمة األمن واألمان.

الحرس نظّم محاضرة عن إدارة الجمارك

جانب من احملاضرة

نظم���ت مديري���ة التوجيه 
املعنوي في احل���رس الوطني 
العامة  بالتنس���يق مع اإلدارة 
للجم���ارك محاض���رة بعنوان 
»اإلدارة العامة للجمارك صمام 
أمن وأمان« ف���ي نادي ضباط 
احلرس الوطن���ي حاضر فيها 
رئيس مكتب التحري اجلمركي 
البركة وأدارها ركن أول  راشد 
عالقات عامة الرائد جهيم حمد 

الهاملي.
البركة أهمي���ة دور  وأك���د 
البضائع  اجلمارك في كش���ف 
املهرب���ة واملش���بوهة للب���الد 
باس���تخدام أفض���ل األجه���زة 
والتكنولوجيا املتطورة واخلبرة 
واحلرفة املهنية لرجال اجلمارك 

العامة.
ودعا خ���الل ع���رض فيلم 
تس���جيلي وبع���ض الص���ور 
لقضايا مت الكشف عنها أخيرا كل 
املواطنني الى التأكد من أمتعتهم 
قبل السفر »وأال يحملوا ظرفا أو 
حقيبة ألشخاص ال يعرفونهم 

قد تكون معبأة مبواد ممنوعة 
فتكون عواقبها وخيمة«.

من جهته، ثمن رئيس فرع 
العامة والتوعية في  العالقات 
املقدم عادل  الوطن���ي  احلرس 
صالح الفريج دور رجال اجلمارك 
العامة الب���ارز ومدى حرصهم 
على ضبط كل من تس���ول له 

نفس���ه إدخ���ال املمنوعات الى 
البالد وردعهم حت���ى يكونوا 

عبرة لغيرهم.
كم���ا أش���اد املق���دم الفريج 
مبوافقة اإلدارة العامة للجمارك 
على تنظيم ه���ذه احملاضرات 
التثقيفية لنشر الوعي والثقافة 

التي تخدم املواطنني.

»الشباب والرياضة« تفتتح المخيم الربيعي اليوم
أعلن مدير إدارة ش���ؤون اإلعالن والنشر للناطق الرسمي في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة توفيق العيد عن افتتاح املخيم 
الربيعي الس���نوي في منطقة الزور بالقرب من اس���تراحة رحال 
مقاب���ل كيلو 8105 الذي تقيمه الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
بالتعاون مع قطاع الش���باب. واشار العيد الى ان هذا املخيم يقام 
سنويا وس���يكون االفتتاح الساعة احلادية عشرة صباح السبت 
املوافق التاس���ع والعشرين من الشهر اجلاري، موضحا ان  حفل 
االفتتاح يتضمن العديد من االنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية 
باالضافة الى حفل الغداء. وأكد العيد ان الهدف من اقامة هذا املخيم 
هو تعميق العالقات االجتماعية للعاملني مع اس���رهم ومنتسبي 
الهيئات الشبابية والرياضية واضافة املزيد من التواصل مع مختلف 

قطاعات الهيئة والهيئات الشبابية والرياضية.

»العلوم المرحة« أقامت يومًا ترفيهيًا 
لذوي االحتياجات الخاصة

بشرى شعبان 
كش����ف املدير العام لش����ركة 
العلوم املرحة أسامة السلطان إن 
الشركة وبالتعاون من مؤسسات 
القطاع اخلاص الداعمة والراعية 
للحفل إلدخال البسمة على وجه 

األشخاص من ذوي اإلعاقة.
وقال في تصريح صحافي على 
هامش احلفل الترفيهي الذي أقامته 
الشركة مبناس����بة اليوم العاملي 
للمعاق، مبين����ا ان التغيير الى 
هذا اليوم هو للتزامن مع األعياد 
الوطنية والهدف منه إلى جانب 
الفئات املساهمة في  إسعاد هذه 
دمج املعاق في املجتمع، مشيرا الى 
قيام الشركة بتنظيم سلسلة من 
األنشطة تساهم في دعم املعاقني 
ودمجهم مع أقرانهم من األسوياء. 
وأضاف: أردنا ان تكون األنشطة 
توجيهية تعليمية تس����اهم في 
تنمية الق����درات العلمية للمعاق 

عن طريق املرح.
وعن فق����رات احلفل، أوضح 
السلطان انه يتخلله العديد من 
املسابقات العامة، وعروض العلوم 
املرحة والرسم على الوجوه وقسم 

للمأكوالت وتوزيع جوائز مقدمة 
من الرعاة وفي نهاية احلفل تكرمي 
للجه����ات الداعمة ال����ذي نتوجه 
بالش����كر جلمي����ع املؤسس����ات 

الراعية.
وعن االعمال املستقبلية أوضح 
أن هناك الكثير من األنشطة سنعمل 
على القيام بها في املرحلة املقبلة 
وستكون في كل املناطق الكويتية 
ونحرص ان تكون كل األنشطة 

في األماكن العامة لكي يتس����نى 
للجميع مشاركة املعاقني أنشطتهم. 
بدورها أوضحت رئيسة املجموعة 
 care and share groupالتطوعية
عنود الشمري ان املجموعة أطلقت 
أول أعمالها التطوعية عام 2007 
وكان أول نش����اط في مستشفى 
البنك الوطن����ي لالطفال مرضى 
التوسع  السرطان وبعدها بدأنا 
لتشمل االنشطة كل املستشفيات 

باالضافة الى اجلهات التي ترعى 
الفئات اخلاصة من معاقني وكبار 

السن واملرضى.
وزادت الشمري كما بالعديد 
من االنش����طة املوجه����ة في دار 
املسنني واملعاقني ومتالزمة الداون 

والتوحد.
وعن عدد املتطوعني قالت احلمد 
هلل نحن 22 متطوعا ومتطوعة 

ونقوم بعملنا على أكمل وجه.

الشليمي: رفضت إلغاء مؤتمر 11/11
فهددت قوات األمن صاحب المنزل

عادل الشنان
أكد رئيس املكتب السياس���ي 
في قوى 11/11 ناصر الشليمي أن 
ما يحدث من قبل احلكومة جتاه 
القوى السياس���ية غير مقبول 
ومرفوض متام���ا ومناقض لكل 
األع���راف الدس���تورية ومبادئ 
احلريات وقال ان قوى 11/11 كانت 
بصدد تنظي���م مؤمتر صحافي 
مساء أمس بشأن بعض احللول 
اإلصالحية السياسية ومنها قانون 
حق تكوين اجلمعيات السياسية 
الذي عملت عليه قوى 11/11 منذ 
اكثر من شهر العتقادها انه حل 
السياسية  من احللول للمشاكل 
احمللية، إال ان عددا من قوات األمن 
حاصر مقر قوى 11/11 وطلب عبر 
الهاتف إلغاء املؤمتر وقال الشليمي 
عندما رفضت قامت قوات األمن 
الذي  املنزل  مبخاطبة صاح���ب 
يحوي مقر ق���وى 11/11 وهددته 
بتطبيق عدة إجراءات وعقوبات 
املنزل  علي���ه بصفته صاح���ب 

واملؤجر ملقر قوى 11/11 في حال 
إقامة املؤمتر الصحافي، وأضاف 
التصرف أسلوب خاطئ  ان هذا 
يؤدي الى املزيد من التأزمي جتاه 
قوى 11/11 التي أرادت طرح رؤية 
بأس���لوب راق بهدف مس���اعدة 
احلكوم���ة إال ان احلكومة عمدت 
الى تكريس م���ا وصفه بالنهج 

البوليسي.

ناصر الشليمي

  العيب أن يس�حل أستاذ جامعي وأن ترابط قوات األمن على مقربة من بوابة مجلس األمة

)كرم ذياب(فقرة ترفيهية

اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية 
تطلق موقعها اإللكتروني الشامل

أطلقت اللجنة العليا الحتف���االت الكويت بذكرى مرور 50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلكم موقعها االلكتروني الشامل على شبكة 
االنترن���ت. وقال مقرر اللجنة اإلعالمي���ة املنبثقة من اللجنة العليا 
د.خالد الرزني ل� »كونا« أمس ان املوقع يتضمن كل أخبار االحتفاالت 

ومواعيد األنشطة التي ستقام مبناسبة هذه االحتفاالت.
وأضاف الرزن���ي ان املوقع يضم عددا من األقس���ام املهمة منها 
غرفة خاصة لألخبار ملتابعة كل جديد يتعلق باالحتفاالت وتغطية 
األنشطة مباشرة عقب انتهائها، مش���يرا الى انه سيتم تزويد هذه 
األخبار بالصور وحتديثها بشكل دائم. وأوضح ان املوقع يضم قسم 
الوسائط املتعددة الذي يحتوي على معرض للصور وآخر للڤيديو 
لكل األنشطة، مشيرا الى ان هذه اخلدمات ستكون في متناول جميع 
أجهزة اإلعالم لالستفادة منها وتسليط الضوء على هذه األنشطة.


