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بشرى شعبان
أعلن أمني س���ر اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني صالح اجليماز ان هذه الزيارة تأتي في إطار 
ما تقوم به اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني 
من تعاون مستمر مع جميع اجلهات العاملة مبجال 
اإلعاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي، وما تخطو 
به من خطوات جادة نحو التغيير الى األفضل لرفع 
الوعي املجتمعي جتاه التعامل مع القضايا املعاصرة 
واملختلف���ة حول حقوق املعاقني، مؤكدا ان مثل هذه 
اللقاءات من ش���أنها ان تفعل وتعزز ما تهدف إليه 
اجلمعية من وراء عمليات التعاون املش���ترك والتي 
تصب في مجملها في خدم���ة أبنائنا ذوي اإلعاقات 
املختلفة. جاء ذلك على هامش اس���تقبال اجلمعية 
الكويتي���ة ألولياء أمور املعاقني وف���د مركز الوفاء 

االجتماعي بإقليم صحار من سلطة عمان واملتمثل في مدير املركز عبداهلل 
البلوشي واملشرف اإلداري مصبح املقبالي. وأشار صالح اجليماز الى 
أهمية العمل التطوعي في مجال خدمة املعاقني ونشر الوعي املجتمعي 

حول فكرة تبادل اخلب���رات والثقافات، ملا يقوم به 
من دور إيجابي كبير وما يحققه من أهداف مرجوة 
في معاجل���ة جميع القضاي���ا التعليمية والصحية 
واالجتماعية ألبنائنا املعاقني، وذلك بتقدمي خدمات 
وبرامج تساعدهم ليتغلبوا على املشاكل والصعوبات 
التي تواجههم والتي تقف حائال بينهم وبني اندماجهم 
وتفاعلهم مع مجتمعه����م، وكذلك قيامهم باملساهمة 
بدور فعال في احلي���اة واملجتمع، خاصة ان تبادل 
البرامج الهادفة يعمل على صقل وحتسني وتطوير 
مهارات وقدرات ذوي اإلعاقة. واضاف ان العمل في 
مجال خدمة ذوي اإلعاقة وخاصة العمل الذي يوجه 
خلدمة جميع اإلعاقات مبختلف أنواعها ومستوياتها 
يستوجب التعرف على آخر التطورات واالستراتيجيات 
املطبقة في هذا املجال والتي أثبتت جناحها وحتقيقها 
لألهداف التي رسمت من أجلها ومن هنا جاءت خطتنا في املرحلة املقبلة، 
مبنية على االس���تفادة من تلك التجارب بتطبيقها واإلضافة إليها مبا 

يتناسب وطبيعة مجتمعنا وقدرات أبنائنا.

يجسد شهر فبراير بالنسبة 
للكويت شهر األفراح والبهجة، فمع 
بدء االحتفاالت باليوبيل الذهبي 
لالس����تقالل ومرور 20 عاما على 
التحرير و5 س����نوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
تزين فندق »شيراتون« الكويت 
وفندق »فوربوينتس« باألضواء 
الزاهية وامللصقات املبهرة اخلاصة 
باألعياد والتي حتمل أسمى معاني 
التهان����ي والتبري����كات للكويت 

بحكامها وشعبها.
هذا وقد أصدر الفندق رزنامته 
السنوية لعام 2011 والتي تضمنت 
صورا عن الكويت مفعمة مبظاهر 

األعياد والزينة.
ان ع����ام 2011، يعتب����ر مميز 
ليس للكويت فقط وامنا لفندق 
»شيراتون« ايضا الذي بات يعتبر 
معلمة من معالم الكويت منذ تاريخ 
تأسيسه عام 1966 كأول فندق تابع 
لعالمة »شيراتون« يفتتح أبوابه 

خارج أميركا الشمالية.
وم����ع مرور 45 س����نة، أثبت 
فندق »شيراتون« مكانته في عالم 
الضيافة ف����ي الكويت واملنطقة، 
وخ����الل ال����� 45 س����نة املاضية 
حصد فندق »شيراتون« الكويت 

مقاليد احلك���م، متمنيا للجميع 
دوام الصحة والعافية، كما أؤكد 
على أهمية ه���ذه االحتفاالت ملا 
تزرعه من حس وطني في نفوس 
اجلمي���ع متطلعني ال���ى كويت 

مشرقة دائما«.

فهد أبوشعر قائال: »دعوني أنتهز 
هذه الفرصة لكي أتقدم من الكويت 
وحكامها وشعبها بأحر التهاني 
والتبريكات مبناس���بة األعياد 
الوطنية ومرور خمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 

العديد من اجلوائز العاملية نظرا 
خلدماته املميزة والتي تلبي جميع 
احتياجات ضيوفه مهما اختلفت 

أذواقهم وعاداتهم.
وقد عّبر املدير اإلقليمي واملدير 
العام في فندق »شيراتون« الكويت 

الجاراهلل: »فرض عقوبات على إيران« قرارات منظومة دولية ال نستطيع أن نخرج عنها

في عالقاتنا الثنائية.
وحول هذه الثقة االيرانية بأن 
هذه القرارات الدولية هي صنيعة 
اعالمية وليست عملية رد شهابي 
نحن جربن����ا هذه القرارات طوال 
30 عام����ا املاضية من عمر الثورة 
وهي ليس����ت جديدة بالنسبة لنا 
واثبتت فشلها وعدم جدواها وحول 
الزيارة التي كانت مقررة لس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد الى 
طهران وكذل����ك كان مقررا ايضا 
تعيني سفير ايراني لدى الكويت 
التأخير اوضح  وعن اسباب هذا 
ش����هابي ان زيارة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد التزال 
قائمة وستكون في املستقبل بإذن 
اهلل اما تعيني س����فير ايراني في 
الكويت فإن التمثيل الديبلوماسي 
بيننا قائم على مستوى السفراء وال 
شك ان تعيني سفير جديد يقتضي 
فترة معينة ومتر مبراحل متعددة 
وسوف تتم تسمية سفير ايراني 

في القريب العاجل جدا.

بشرى الزين
قال وكي����ل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان القرارات الدولية 
املتعلقة بتطبيق عقوبات اقتصادية 
ايران هي قرارات  وقانونية على 
تتعل����ق مبنظوم����ة دولية »وال 

نستطيع ان نكون خارجها«.
ورد اجلاراهلل على ما مت تداوله 
في وس����ائل االعالم من ان وزارة 
اخلارجية عقدت اجتماعات ملناقشة 
فرض عقوبات على ايران استجابة 
لدعوة وزيرة اخلارجية االميركية 
هي����الري كلينت����ون دول مجلس 
التع����اون اخلليجي لذلك: ان هذه 
القرارات دولية وال نس����تطيع اال 
ان ننسجم ونتحرك في اطار هذه 
القرارات، مشيرا الى انه على الرغم 
من هذه الق����رارات تبقى عالقاتنا 
وتنسيقنا وزياراتنا مستمرة مع 
االخ����وة في ايران ونحرص دائما 
على تطويرها. كما اضاف اجلاراهلل، 
لدى حضوره حفل استقبال اقامه 
القائم باالعمال االيراني سيد محمد 
شهابي مساء اول من امس في قاعة 
سلوى الصباح مبناسبة عيد الثورة 
االسالمية في ايران، ان هناك ملفات 
بني البلدي����ن حتتاج الى معاجلة 
وحس����م، لكن نحن على ثقة بأنه 
بحكم العالق����ة املتميزة والتفاهم 
والتنس����يق بيننا فنحن قادرون 
معا على حسم امللفات واملواضيع 
املتعلقة، في اش����ارة الى اجلرف 
الق����اري وقضايا اخرى، الفتا الى 
ان الكويت ال تشعر بالقلق لوجود 
مواضيع معلقة، مبينا ان مثل هذه 
القضايا موجودة ضمن اي عالقات 
دولية لكن االهم هو وجود رغبة 

وحرص على إنهائها واغالقها.
وحول الوضع في مصر وتأثيره 
على مستقبل املنطقة قال اجلاراهلل 
نتمنى االستقرار ملصر وان تعود 
االوضاع ال����ى طبيعتها ونحترم 
خيارات الشعب املصري وارادته 
وايضا جن����ل بالدور الكبير الذي 
تقوم به القوات املسلحة املصرية 
واالنتقال السلمي للسلطة بطريقة 
حضارية، مؤك����دا رغبة وحرص 
رجاالت مصر على حتقيق ما يتطلع 

إليه الشعب املصري.
وفيما اذا كان الشأن املصري محل 
مناقشة لدى زيارة وزير اخلارجية 

وكل دول املنطق����ة تدرك جيدا ان 
هذا القرار مسيس مشيرا الى انه 
صنيعة اعالمية اكثر منها عملية 
والعالقات التجارية والثقافية مع 
الكويت تاريخية ولها جذور تقرب 
في التراث الثنائي بني البلدين وال 
ميكن ملثل هذه القرارات ان تؤثر 

ان معظم القرارات الصادرة عن االمم 
املتحدة هي قرارات ظاملة ومسيسة 
لذلك ال نأبه بهذه القرارات ولدينا 
عالقات اخوية صادقة مع كل دول 
الكويت الصديقة  اجلوار السيما 
وعالقتها هذه راس����خة ومتجذرة 
ونعيش جميعنا في قارب واحد 

إضافات جديدة لها.
من جهته، قال القائم باألعمال 
سيد محمد شهابي وتعليقا على 
رد وزارة اخلارجي����ة الكويتي����ة 
ف����رض عقوبات على  وتطبيقها 
ايران واعتباره����ا ذلك من ضمن 
قرارات منظومة دولية: نحن نرى 

على مصر باألموال ألنها لم تبخل 
علينا بالدم���اء. واعرب اجلاراهلل 
في البداية عن سعادته باملشاركة 
الوطني االيراني مؤكدا  العيد  في 
على العالقات املتميزة والتاريخية 
مشيرا الى تطلعه الدائم الى تطوير 
العالقات في جميع املجاالت ووضع 

سواء فيما يتصل بالشأن املصري 
او غيره. وحول وجود مشاورات 
ب���ني اململكة العربية الس���عودية 
والكوي���ت واالم���ارات العربي���ة 
املتحدة لتعويض مصر عن املنحة 
الواليات  التي اعتادت  العسكرية 
املتحدة اعطاءها رد قائال لن نبخل 

البحريني الش���يخ خالد بن احمد 
آل خليفة الى الكويت امس األول 
اوضح اجلاراهلل ان الزيارة اخوية 
العالق���ات االخوية  وتأتي ضمن 
املتمي���زة بني البلدين الش���قيقني 
الفتا الى ان املشاورات اخلليجية 
� اخلليجية متواصلة ولم تتوقف 

أكد أنه على الرغم من وجود هذه العقوبات تبقى العالقات بين البلدين مستمرة ومتميزة

صالح اجليماز

مساعد رئيس الجمهورية ُيمثل 
إيران في األعياد الوطنية

المطوع: مظاهر التقدم تأخرت ونحتاج إلصالح اجتماعي
قال القائم باألعمال االيراني سعيد محمد شهابي ان ايران 
من أوائل الدول التي اعترفت باستقالل الكويت والتي وقفت 
الى جانبها أثناء االحتالل العراقي الغاشم حتى قبل كثير من 
دول مجلس التعاون اخلليجي وليس ذلك فحسب بل قدمت 
شهداء وساهمت في حترير الكويت من االحتالل الصدامي، 
وفي تل��ك العملية امتزج الدم االيران��ي بالدم الكويتي في 
سبيل حترير الكويت من رجس الغزاة املعتدين، مشيرا الى 
ان مس��اعد رئيس اجلمهورية س��يمثل ايران في احتفاالت 

اليوبيل الذهبي.

النائب عدنان املطوع قال: أنا سعيد ان تتزامن األعياد الوطنية ملنطقة اخلليج، 
حي��ث كانت في فبراير اجلاري، وهذا يعطي نطاقا اقليميا اكثر لالحتفال بهذه 
األعياد ونرج��و ان تدوم هذه االحتفاالت خصوص��ا ان بعض الدول األخرى 
تعيش أجواء شاحبة، ونتمنى للجميع ان يكون أعيادهم الوطنية رقياً للشعوب 
ورفاهيتها ومتاس��كها بعيدا عن األزمات الدولية واالقليمية وان تسودنا احملبة 

وروح الوئام وهذا ما جبلنا عليه في دول اخلليج.
وع��ن األوضاع احمللية قال املطوع: الكويت تتمتع بفائض اقتصادي ومالي 
مييزن��ا على بقية الدول وتتطلب منا وقفة ادارية واجتماعية واقتصادية للنمو 
ونحن خرجنا من غزو منذ 20 عاما ونرى ان مظاهر التقدم تأخرت ونحن بحاجة 
ال��ى وقفة لالصالح االجتماعي بعيدا عن الدائرة املس��تديرة وخراب النفوس، 

والكويت عانت الكثير من صراعات سياس��ية مثلها مثل بقية الدول، وبالنهاية 
نرى ان وقوفنا ككويتيني فرصة كبيرة لالصالح ولدينا خطة تنموية بها الكثير 
من االصالحات التنموية واالجتماعية واالقتصادية ومتسكنا بها سيحتم علينا 

محاربة الكثير من األمور سواء في اختيار القيادات او االداريني الفاسدين.
وأضاف: نحن نتمت��ع بنعمة األمن واألمان وهذا ما مييزنا فاجلميع يتنقل 
دون رقابة او أمن ونحن بعيدون عن التخريبات الداخلية ولدينا أسلوب للتفاهم 
حتت قبة عبداهلل السالم والدس��تور يحافظ على احلريات واملكتسبات ولدينا 
مرجعية الدس��تور التي نحتكم اليها واللجان يتم من خاللها اقتراحات بقوانني 
وهي أمور مفتوحة للجميع وجلمي��ع الكتل الصغيرة والكبيرة ونحن نحافظ 

على حرية األقليات واملكتسبات القدمية نحافظ ونحارب من أجلها.

جمعية أولياء أمور المعاقين تستقبل وفدًا 
من مركز الوفاء االجتماعي في سلطنة عمان

فندق »شيراتون« الكويت وفندق »فوربوينتس« 
يرتديان ثوب الفرح تزامنًا مع االحتفاالت الوطنية

حضور ديبلوماسي

نتمنى االس�تقرار لمصر ولن نبخل عليها باألموال ألنها ل�م تبخل علينا بالدماء
 )أنور الكندري(خالد اجلاراهلل والقائم باألعمال اإليراني يقطعان كيكة االحتفال


