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أمثال األحمد وصفر تفّقدا المكتبة الوطنية
استعداداً الفتتاحها األربعاء المقبل

جونز: أثق بأن الواليات المتحدة والكويت 
ستتمتعان بشراكة أمنية في السنوات المقبلة

وزير الثقافة السوري: كل الدعم إلنجاح
دورة مؤسسة البابطين في دمشق عام 2012

سفارتنا في كندا رفعت العلم
إيذاناً ببدء االحتفاالت الوطنية

افتتاح نادي الصم والبكم غداً

هنأت سمو األمير بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

تقام برعاية الرئيس السوري

السفير السماك استذكر تضحيات الشهداء

على برنامج افتتاح هذا الصرح 
التاريخي في اواخر فبراير كما 
استمعوا ملالحظات وشكاوى 
الرواد واملستثمرين في سوق 

املباركية.
وكشف صفر عن انه سيتم 
غدا االثنني افتتاح مبنى نادي 
الصم والبكم الذي نفذته وزارة 
االشغال، مؤكدا انه سيتم خالل 
هذا االفتتاح توقيع 3 عقود من 

مشاريع مختلفة.

بالثقافة والفنون  التي تعنى 
واآلداب.

واضاف د.صفر انه استمع 
الى عرض لوضع حجر األساس 
النش���اء ميناء مبارك الكبير 
والذي مت توقيعه قبل 3 أشهر، 
الى ان اجلولة شملت  واشار 
ايضا سوق املباركية لالطالع 
على سير العمل العادة ترميم 
ديوان الشيخ مبارك واملعروف 
بكشك مبارك حيث مت التنسيق 

فرج ناصر
قام وزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صف���ر ترافقه رئيس���ة مركز 
الش���يخة  التطوعي  العم���ل 
أمث���ال األحم���د بجول���ة الى 
املكتبة الوطنية اجلديدة والتي 
افتتاحها يوم األربعاء  سيتم 
املقبل برعاية صاحب السمو 
 األمير وذلك لالطالع على آخر
املناس���بة  الترتيب���ات لهذه 

الكبيرة.
وأكد وزير االشغال ووزير 
البلدي���ة د.فاض���ل صفر أن 
الهدف من اجلولة هو االطالع 
الترتيب���ات املعدة  على آخر 
الكبيرة والتي  املناسبة  لهذه 
الثقافة واآلدب  تعكس اهمية 
والعلم في حياتنا وهذا يعيدنا 
بالذاكرة الى عام 1923 عندما 
افتتح األهالي آنذاك اول مكتبة 
عامة في بيت أحد الوجهاء ثم 
توالت افتتاح االندية العلمية 
واملدارس النظامية واملكتبات 
العامة وكذلك انشئت املؤسسات 

د.فاضل صفرالشيخة أمثال األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وصفت قيادته 
التي ال تعرف  الديبلوماسية 
الكلل بأنها منوذج يحتذى في 
عموم املنطقة، حيث أسهمت 
الدولية  في تعزيز اجله���ود 
املبذولة إلرس���اء السالم في 

الشرق األوسط.
وقالت جونز »إنني على ثقة 
بأن الواليات املتحدة والكويت 
ستتمتعان بشراكة أمنية متينة 
في السنوات املقبلة«، مضيفة: 
»كما ان حكوماتنا ستعمل معا 
على حتقيق األهداف املشتركة 
للتصدي للتهديدات التي تزعزع 
استقرار املنطقة وعلى إحالل 

السالم واالزدهار فيها«.

خوري، ومن املؤسسة االمني 
العام عبدالعزيز السريع.

البابطني  من جانبه اعرب 
عن اهمية ان تقام هذه الدورة 
باسم هذين الشاعرين اللذين 
ميث���الن عصري���ن مختلفني، 
منوها بدور دمش���ق الثقافي 

على مر التاريخ.

الس���فيرة  عب���رت  وإذ 
األميركية نيابة عن احلكومة 
األميركية وشعبها عن تهنئة 

املجال، وقدم كل ما من شأنه 
الدورة  الى جن���اح  ان يؤدي 
التي سيحضرها عدد كبير من 
االدباء واالعالميني واملثقفني من 

مختلف ارجاء العالم.
واتفق الطرفان على ان ميثل 
الثقافة السورية مدير  وزارة 
العالق���ات الدولية فيها نزيه 

بشرى الزين
السفيرة األميركية  أعربت 
ديب���ورا جونز عن ش���كرها 
العميق لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد لدعمه 
الثاب���ت والق���دمي للعالقات 

األميركية � الكويتية.
وأضاف���ت جونز في كلمة 
الذكرى اخلامسة  مبناس���بة 
لتولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم ان دعم س���موه 
ال يقتصر فقط على إرس���اء 
السالم واالستقرار في املنطقة، 
بل ساهم في حتقيق االزدهار 
التعليم  اإلقليمي في مجاالت 
والصحة والتج���ارة وتنمية 

االقتصاد الكويتي.

أوتاوا � كونا: رفعت سفارتنا 
الوطني تزامنا  العل����م  في كندا 
مع رفعه في الكويت إيذانا ببدء 
احتفاالت الكويت بيوبيلها الذهبي 
لالستقالل ومرور 20 عاما على 
التحرير و5 سنوات على تولي 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم. ورفع 
سفير الكويت لدى كندا علي حسني 
السماك أسمى التهاني والتبريكات 
الى مقام صاحب الس����مو األمير 
وإلى س����مو ولي العهد وس����مو 
رئيس مجل����س الوزراء، متمنيا 
لصاحب الس����مو األمير الصحة 
وطول العمر وللشعب الكويتي 

املزيد م����ن االزدهار في ظل هذه 
القيادة احلكيمة. واستذكر السفير 
الس����ماك في تصريح ل� »كونا« 
دم����اء وأرواح ش����هداء الكويت 
»أسكنهم اهلل فس����يح جناته«، 
متمني����ا »الس����عادة والس����رور 
الطيب والتقدم  البلد  ألبناء هذا 
الديبلوماسية  والرقي لبعثاتنا 
في اخلارج« وأضاف ان الكويت 
ستستقبل بهذه املناسبات رؤساء 
الدول الشقيقة والصديقة وسيمثل 
احلاكم العام لكندا بالده في هذه 
االحتفاالت »والتي تأتي اعترافا 
بدور الكويت الرائد واملساهم في 

العالقات الدولية«.

امناء  زار رئي���س مجلس 
مؤسس���ة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري، 
عبدالعزيز س���عود البابطني، 
وزير الثقافة السوري د.رياض 
عصمت في مكتبه بدمش���ق، 
يرافقه االمني العام للمؤسسة 
عبدالعزيز السريع، ود.الطاهر 
حجار مدير جامعة اجلزائر، 
ود.عبداهلل املهنا استاذ االدب 
في جامعة الكويت، ود.محمد 
مصطفى  ابو ش���وارب نائب 

امني العام املؤسسة.
ودار النقاش حول الدورة 
التي تعتزم املؤسسة اقامتها في 
دمشق عام 2012 حتت عنوان 
»دورة ابي متام وعمر ابوريشة« 
برعاية الرئيس السوري د.بشار 
الثالثة  الدورة  االس���د، وهي 

عشرة للمؤسسة.
وق���د ابدى وزي���ر الثقافة 
الس���وري جتاوب���ا ف���ي هذا 

السفيرة األميركية ديبورا جونز

علي حسني السماك

عبدالعزيز السريععبدالعزيز البابطني

جانب من املشاركات

د.معصومة املبارك متوسطة الشباب املشاركني

معصومة المبارك: توفير كوادر من جميع الشرائح 
لتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ

»إحنا لها« دشنت حملتها على شاطئ الخليج العربي بدعم »الصحة« و»الداخلية« و»التربية« و»البلدية« و»الهالل األحمر«

زكري�ا: نراه�ن عل�ى دخ�ول موس�وعة غيني�س بأكب�ر حمل�ة تطوعي�ة ف�ي العال�م

د.معصومة املبارك مع املشاركني في اخليمة املقامة على شارع اخلليج

مجهز من الناحية األمنية، مشيرا 
ال����ى أن����ه مت توفير س����بل األمن 
والسالمة حلملة مسعف الفريق.

وأشار إلى أن األعداد املتقدمة 
فاقت كل التوقعات، ما يعطي صورة 
مشرقة للعمل التطوعي، كما يعطي 

صورة مشرفة لشباب الكويت.
من جهته قال يعقوب أشكناني 
ان فكرة هذا العمل التطوعي حلوة 
جدا، واستطاعت أن جتذب الشباب 
من جميع الفئ����ات العمرية، فكل 
إنسان يحب خدمة الوطن تقدم لنا 
وسجل اسمه، ويكفي أن هناك رجال 
عمره 70 عام����ا وأطفاال أصغرهم 
عمره عام قاموا بالبصم ألنهم ال 

يستطيعون التوقيع.
من جهته����ا قال����ت املتطوعة 
مدرسة الكمبيوتر سارة األمير لقد 
ش����اركنا في هذا العمل التطوعي 
لنرفع اسم الكويت، ونبني للجميع 
أن الكوي����ت مازال به����ا خير، من 
ش����بابها وشاباتها، فهدف احلملة 
سام، ونوجه رسالة داخل وخارج 
الكويت بأننا وحدة وطنية متكاملة، 

ال تتخللها أي عقبات.
من جانبه قال املتطوع فهد خالد 
انه تطوع للدورة رغم أنه يدرس 
احلقوق في اجلامعة في مصر أن 
لديه العديد من الهوايات وأنه يحب 
مساعدة الناس ولذلك بادر بتسجيل 
اسمه ضمن املتطوعني ليس فقط 
للتدريب على اإلسعافات بل أيضا 
للمساهمة في إجناح احلملة، الفتا 
إلى أنه وأصدقاءه من جروب فيجن 
وهم مجموعة من الشباب يحملون 
هذا االسم على الفيس بوك وجاءوا 
جميعا للمس����اهمة في هذا العمل 

التطوعي.
البناي مؤس����س  وقال جعفر 
الفريق حتمس  ان  جروب فيجن 
لفكرة حملة »احنا لها« ألنها عمل 
خير، ونحن كش����باب نحاول أن 
نبرز ص����ورة ذات طاب����ع جديد 
للشباب الكويتي بشكل عام، الذكور 
منهم واإلناث، فالش����اب الكويتي 
لديه القدرة عل����ى العمل، ولديه 
القدرة عل����ى التطوع في أي عمل 
وطني دون مقابل، وهذه رسالتنا 
للجميع، الشباب قادر على التغيير 
الرقي  والتطوي����ر، وقادر عل����ى 
بالكويت، أجدادنا بنوها وآباؤنا 
حرروها ونحن الش����باب قادرون 
على تطويرها وجعلها أحلى بالد 

العالم.
وأش����ار إلى أن املسؤولني قد 
أعطوا الشباب فرصة ولم يقصروا، 
ونريد همم اجلميع فعندما نضع 
أيدينا مع بعض سنبرز ونحقق 

ما نريد.
وقال املتطوع يعقوب زكريا: 
نح����ن متطوعون من أجل الوطن 
ونتمنى أال نك����ون مقصرين في 
حق الكويت، مشيرا إلى أنه يعمل 
ف����ي التنمي����ة والتخطيط محلال 
اقتصاديا مبتدئا في اإلدارة املركزية 

لإلحصاء.
من جانبها قالت املتطوعة دالل 
الدويلة أنها تدرس تخصص إدارة 
أعمال واقتصاد في اجلامعة العربية 
وأنها تقدمت للمش����اركة في هذه 
احلملة التطوعية من أجل الكويت، 
وحتى توضح للناس أن هناك شبابا 
مازال فيهم اخلير حتى اآلن، يعملون 
من أجل الوطن ويبادرون بالتطوع 

لعمل اخلير دون مقابل.
وقالت املتطوع����ة هيا الفجي 
انها سعيدة بهذا العمل التطوعي، 
وأن د.معصومة املبارك قد أتاحت 
للشباب فرصة كبيرة للمشاركة 
في هذا العمل الوطني، الفتة إلى 
أهمية أن يتدرب الش����خص على 
اإلسعافات األولية، وذلك لتقدمي 
يد املس����اعدة ألي شخص يصاب 

بشكل مفاجئ. 

أسامة دياب
دش����نت النائب����ة د.معصومة 
املبارك عصر أول من أمس مقر أكبر 
عمل تطوعي تشهده الكويت حملة 
»مسعف الفريق«، حيث تواجدت مع 
املتطوعني في اخليمة املقامة على 
شارع اخلليج الستقبال وتسجيل 

املتطوعني.
املبارك خالل تواجدها  وقالت 
في اخليمة التي نصبت أمام نادي 
اليخوت على شكل علم الكويت، أن 
الكويت تستحق منا الكثير، ونحن 
نفديها بأرواحنا، وكلنا يد واحدة 
من أج����ل هذا الوطن، وقد اخترنا 
هذا املوقع على شارع اخلليج حتى 
يرى الناس هذا العمل الش����عبي 
الش����باب  القائم على  والتطوعي 
الكويتي الواعد، هؤالء الش����باب 
الذين حركهم احلماس لالنضمام 
إل����ى احلملة، التي حتمل ش����عار 

»احنا لها«.
وأوضحت أن احلملة تهدف إلى 
توفير كوادر وطواقم من الشباب 
والش����ابات من جمي����ع األعمار، 
قائلة ان هذا الشباب بعد أن يتم 
تدريبه في دورة لإلسعافات األولية 
يكون مستعدا لتقدمي يد العون في 
احلاالت الطارئة، كما أنه سيكون 

باستطاعته مساعدة املرضى.
وأش����ارت إل����ى أن احلملة قد 
الدائرة األولى لكنها  انطلقت من 
تضم متطوعني من جميع الدوائر، 
فهي حملة لكل الكويتيني بل لكل من 
يعيش على أرض الكويت ويحبها، 
الفتة إلى أن ضمن أهداف احلملة 
هو نش����ر روح العمل التطوعي، 
فكلنا للكويت والكويت لنا، الفتة 
إلى أن ش����عار احلملة عميق في 
معناه، فليس فقط كلمات مجردة 
وإمنا هناك مبدأ أساسي، وهو أن 
كل من يحب الكويت عليه أن يبذل 
كل اجلهد لها، وليس بالضرورة أن 
يكون اجلهد مبقابل بل اجلميل أن 

يكون خالصا للوطن.
الكويتي  الشباب  أن  وأضافت 
شباب ميكن االعتماد عليه، مشيرة 
إل����ى أن املتطوعني ه����م في عمر 
الزهور، ومنه����م من في اجلامعة 
ومنهم من هم في مواقع مختلفة 
بالدولة، اجتمعوا جميعا على حب 
الكويت، ويريدون تقدمي شيء لها، 
منوهة بأج����واء االحتفاالت التي 
تعيشها الكويت مبناسبة األعياد 

الوطنية.
وتطرقت إلى أهمية أن يشارك 
املواطنون ليس فقط في االحتفاالت 
بل بتفعيل دورهم الوطني من خالل 
العمل التطوعي وتقدمي يد العون 
لكل من يحتاج في أي منطقة من 
مناطق الكويت، وقالت ان وجود 
أشخاص مدربني ومؤهلني لتقدمي 
اإلسعافات، يكونون مناذج إيجابية 
ف����ي املجتمع فوجود أش����خاص 
يفضلون مقعد املش����اهد هذا هو 

السلبية بعينها.
وحول تطلعاتها للحملة قالت 
نسعى إلقرار اإلسعافات األولية في 
اجلامعة واملدارس مستقبال، لكننا 
في هذه املرحلة نطمح الى غرس 
ثقافة العمل التطوعي في الناس، 
وأال تكون اإلسعافات األولية التزاما 
يدفعه الطالب ليتخرج، بل تكون 
باالندفاع الذاتي، الفتة إلى أنه في 
فترة من الفت����رات كانت مدارس 
الكويت تشترط التدريب العسكري، 
حتى يكون عن����د الطلبة املبادئ 

األساسية للدفاع عن النفس.
وأوضح����ت أن م����دة املرحلة 
األولى من احلملة 15 يوما، حيث 
ستتخرج الدفعات األولى من الدورة 
يوم حترير الكويت، مشيرة إلى 
أن احلملة ال تقتص����ر فقط على 
اإلس����عافات األولية بل تقدمي يد 
املس����اعدة لكل من يحتاج، هناك 

من جانبه قال املستشار يوسف 
زكري����ا نراهن اجلمي����ع ونعاهد 
الكويت أن هذه احلملة التطوعية 
ستكون أكبر حملة على مستوى 
العالم وستدخل موسوعة غينيس، 
ونتحدى م����ن يقفون على بعض 
الفضائيات الفاشلة ويقولون ان 

هناك اضطهادا في الكويت.
وأضاف أن هناك صورة مغلوطة 
نقلها مغرضون عن الكويت، وقد 
س����ألني البعض عن ذل����ك أثناء 
تواجدي خ����ارج الكويت، ولذلك 
يجب أن نوصل رسالة أن الشعب 
الكويتي باإلجماع على قلب رجل 
واحد، وال يوجد ما يدعيه البعض، 
والدليل وصول عدد املتطوعني إلى 
ما يقارب ال� 30 ألف متطوع، والعدد 
في تزايد مستمر، وسنستطيع أن 
نصل إلى عدد قياسي للمتطوعني، 
وسيكون هؤالء رمز الكويت، وبعد 
التسجيل سنقوم بعرض  انتهاء 
أوراق التسجيل التي حتمل تواقيع 

املتطوعني وأرقامهم املدنية.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة 
اإلعالمية هن����ادي املهنا ان هناك 
حماس����ا غير عادي لهذا املشروع 
الوطني الكبير، فجميع ش����رائح 
املجتمع تهافتت للتسجيل للتدريب 
في دورة مسعف الفريق، مشيرة 
إلى أن أعدادا كبيرة من املتقدمني 
هم من الشباب سواء كانوا طلبة 

أو حديثي التخرج.
وأضافت أن املتقدمني للتطوع 
في احلمل����ة أعدادهم كبيرة وفي 
تزايد، وقد اجتم����ع هؤالء حتت 
شعار واحد »احنا لها«، الفتة إلى 
أن أه����ل الكويت بخير ويجمعهم 
حب الكويت ولذلك يبادرون ألي 

عمل تطوعي. 
وقال رئيس اللجنة التنظيمية 
حس����ني علي كمال أن مقر احلملة 

اخلسائر أقل من حيث عدد الضحايا، 
ورمبا كنا تالفينا أي حاالت وفاة، 
لو لم تكن عوامل اإلعاقة أكثر من 
عوامل املساعدة، فكفانا دور املتفرج 
وعلينا أن نكون إيجابيني في أي 

كارثة ال قدر اهلل.
وأضاف����ت الي����وم ق����د زرعنا 
الب����ذرة األول����ى له����ذا البرنامج 
التطوع����ي الكبير، ه����ذه اخليمة 
هي األولى وستكون هناك خيام 
أخرى ومواقع أخرى، مشيدة بدور 
وزارات الداخلية والصحة والتربية 
والبلدية والهالل األحمر، الفتة إلى 
أن وزارة التربية وفرت عددا من 
املدارس سيتم استخدامها كمقار 
للتدريب الفترة املسائية، ووزارة 
الصحة وف����رت املدربني، ووزارة 
الداخلية وف����رت الناحية األمنية 
خاص����ة أن املتطوعني أغلبهم من 
الشباب والش����ابات، وقد حتدث 
بعض املضايق����ات، ولذلك نريد 
أن يكون هذا العمل صحيحا منذ 
البداية إل����ى النهاية، وال نريد أن 
نس����تفز أحدا، وال نريد أن نعطي 
رسالة مغلوطة، نحن نوجه رسالة 
واضحة وصريحة، معناها عميق، 

فنحن للكويت »احنا لها«.
وأش����ارت إل����ى تزاي����د أعداد 
املتطوعني كل حلظ����ة، ولذلك مت 
تقسيمهم إلى شيفتات، وهناك فريق 
رائع يقوم مبساعدتي، وهذا العمل 
التطوعي جنح في اجتذاب الشباب، 
فبدال من أن يهدر الشباب طاقاتهم 
فيما ال يفيد، وقد تتسبب بعض 
األش����ياء في ضررهم، قد وجهنا 
طاقاتهم في خدمة املجتمع وبدال من 
أن تكون طاقاتهم مخربة أصبحت 

طاقات إيجابية.
وقالت للش����باب مشكورين، 
قواكم اهلل، يعطيكم العافية يا من 

أثبتم أنكم من الوطن وللوطن.

حاالت طارئة كثيرة حتتاج مساعدة 
فورية مثل حاالت التماس الكهربي، 
أو حري����ق أو غي����ر ذلك من أمور 

مفاجئة.
وأكدت أن ال����دورة يقوم على 
التدريب بها متخصصون، وذلك 
لتخريج كوادر متطوعة متمكنة، 
ألن املتطوع املندفع الذي ال ميلك 
اخلبرة الكافية قد يسبب لنا كارثة، 
ولذلك نحن نسعى إلعداد شباب 

مؤهل لهذا العمل التطوعي.
وقالت انه أثناء توليها وزارة 
الصحة تبنت مشروعا لنشر مراكز 
اإلس����عاف في مواقع صغيرة في 
جميع شوارع الكويت وباألخص 
الش����وارع البعي����دة مث����ل أماكن 
الشاليهات، وقد بدأنا هذه الفكرة 
بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، 
لكن بعد تركي الوزارة ال أعلم إلى 
أي مدى وصل املشروع، أما فكرة 
مس����عف الفريق فق����د أتتني بعد 
حريق اجلهراء، هذا احلريق الذي 
ذهب ضحيته العديد من األرواح 
داخ����ل خيمة العرس، وقد اتضح 
لي وقتها أن الناس الذين تواجدوا 
ارتباكا شديدا، وسيارات  أحدثوا 
الناس كانت تس����د املنافذ، وكان 
هناك صعوبة في إبعاد الناس لتتم 
الس����يطرة على احلريق وإطفاؤه 

وإسعاف املصابني.
أنه لو  وأضافت وقتها أيقنت 
كان هناك أناس مؤهلون لساعدوا 
املسعفني، ومن هنا جاءتني فكرة 
هذا العمل التطوعي الكبير، وشعرت 
بأنه يجب علينا أخذ هذا األسلوب 
من الدول املتقدمة في مجال العمل 
التطوعي، ووجدت هناك ضرورة 
لتأهيل شعبي عام، ويكون الناس 
مؤهلني ملد يد املساعدة في أي حالة 

طارئة.
وتابعت كان من املمكن أن تكون 


