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املنيس: ثورات 
الربيع فشلت في 

حتقيق أهدافها 
املرجوة

حربي: 30 يونيو 
لم يكن انقالبًا 

عسكريًا بل إرادة 
شعبية خرجت 

لرفض حكم 
اإلخوان

الديحاني: هناك 
خطة مستقبلية 

للتوسع في إنشاء 
مراكز للتدخل 

املبكر في جميع 
املناطق

د.فاطمة املال خالل االحتفال                  )هاني عبداهلل(

نابت عن وزيرة الشؤون في االحتفال باليوم العربي للمعاقني

املال:  نسعى إلعداد الكوادر املؤهلة في مجال اإلعاقة

بشرى شعبان

الش����ؤون  أك����دت وزيرة 
االجتماعي����ة والعم����ل ذكرى 
الرش����يدي ان الوزارة بادرت 
العامة  الهيئة  بالتعاون م����ع 
االعاق����ة  ذوي  لألش����خاص 
مبتابعة اهم املستجدات على 
الساحتني العربية والدولية في 
مجال تش����غيل املعاق محليا، 
التط����ور في برامج  ومواكبة 
التأهيل بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
جاء ذلك خالل كلمة القتها 
نيابة عنها الوكيلة املس����اعدة 
لقط����اع الرعاي����ة االجتماعية 
في وزارة الش����ؤون د. فاطمة 
املال مبناسبة االحتفال باليوم 
العربي لالشخاص ذوي االعاقة 
امس »ان الكويت تسعى بكل 
قطاعاتها احلكومية واألهلية الى 
توفير جميع احتياجاتهم من 
رعاية وتأهيل وتشغيل، وكذلك 
تسليط الضوء على قضايا ذوي 
االعاقة وحقوقهم في املساواة 
مع بقية افراد املجتمع، حيث 
ان مشكلة االعاقة من التحديات 
التي تواجه عاملن����ا املعاصر 
الكبيرة  خصوص����ا االع����داد 
من الذي����ن يعانون من نقص 
اخلدمات، والذين يعيشون في 
الدول النامية، مشيرة الى اننا 
بحاجة الى التأهيل املجتمعي 

بهدف متكني االسرة واملجتمع 
من تدريب وتأهيل ذوي االعاقة 
واتاحة الفرص املتساوية لهم 
ليعيشوا مع اقرانهم حياة كرمية 
وبشكل طبيعي دون متيز او 

احساس بالتفضل«.
وتابع����ت »اهتمت الوزارة 
بالتنسيق مع بعض اجلهات على 
اتباع االساليب احلديثة العداد 
الكوادر البش����رية العاملة في 
مجال االعاقة والتأهيل لتطبيق 
املعايير العلمية التي تتناسب 
والقدرات العقلية واجلسمانية 
لذوي االعاقة بهدف رسم رؤية 
مس����تقبلية متطورة تواكب 
التقدم احلض����اري املعاصر، 
حتى يتسنى لنا تقدمي اخلدمات 
وتلبية احتياجات ذوي االعاقة 
واسرهم ودمجهم بشكل طبيعي 
في املجتمع، ولقد كانت الكويت 
س����باقة في مجال رعاية ذوي 

االعاقة«.
من جانبه، قال مدير ادارة 
رعاية املعاقني احمد الديحاني: 
نحتفل اليوم مبناسبة عزيزة 
على قلوبنا وهي اليوم العربي 
لالشخاص ذوي االعاقة والذي 
يصادف الثالث عشر من ديسمبر 
كل عام حسب ما اقرته جامعة 
الدول العربية في اجتماعها رقم 

28 لسنة 2008.
انه  الى  الديحان���ي  ولفت 
نظرا الهمية االعاقة وما تلقاه 

من رعاية ف���ي عاملنا العربي 
فق���د اهتمت وزارة الش���ئون 
االجتماعية ممثل���ة في ادارة 
رعاية املعاقني بتقدمي جميع 
الالزمة البنائها من  اخلدمات 
ذوي االعاقة سواء نفسية او 
اجتماعية او صحية باالضافة 
الى اخلدمات التأهيلية وخدمات 
االعاش���ة على اختالف نوع 
اعاقتهم ومستواها حيث يقوم 
جهاز فني متخصص باالعداد 
والتنفيذ وفق احدث املعطيات 
احلديثة بهدف تنمية املدركات 
الذهني���ة لديهم باكس���ابهم 
اخلب���رات االجتماعية املفيدة 
الدمج  والعمل عل���ى حتقيق 
املجتمعي وفق قدراتهم البدنية 

والذهنية.
واكد ان ادارة رعاية املعاقني 
حترص على مواكبة كل ما هو 
يصب في مصلحة ابنائنا في 
الدور واملراكز التابعة لالدارة 
من حيث تش���جيع االسر في 
املش���اركة في الرعاية الالزمة 
البنائهم من ذوي االعاقة ملا له 
من اثر ايجابي على نفسيتهم 
وبن���اء علي���ه هن���اك خطة 
مستقبلية لالدارة بهدف التوسع 
في انشاء مراكز رعاية نهارية 
موزعة على جميع محافظات 
التوسع  الى  الدولة باالضافة 
ايضا في انشاء مراكز التدخل 

املبكر لالطفال املعاقني.

نايف اخلليفي

صرح رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية اخلالدية 
نايف محم���د اخلليفي بأن 
اجلمعية ستحقق هذا العام 
أعلى مبيعات في تاريخها منذ 
نشأتها، وأن ذلك يعود بعد 
إلى  توفيق املولى عز وجل 
ح���رص مجلس اإلدارة على 
تطبيق سياس���ة تسويقية 
سليمة تهدف دائما إلى توفير 
احتياجات املساهني وأهالي 
منطق���ة اخلالدي���ة وزبائن 
اجلمعية من السلع واخلدمات 
على أعلى مستوى من اجلودة 

وبأس���عار مناسبة، وتهدف 
إل���ى تنش���يط املبيعات من 
خالل األنشطة واملهرجانات 
التس���ويقية والتي عادة ما 
تالقي إقباال كبيرا واستحسانا 
من املس���اهمني وم���ن رواد 

اجلمعية.
واض���اف اخلليف���ي بأن 
مجل���س اإلدارة يح���رص 
بالتنسيق مع جلنة املشتريات 
عل���ى توفير أكث���ر من 50 

صنفا
 بسعر التكلفة، ومن أهمها 
أصناف الطفل من سن الوالدة 

حتى 4 سنوات وذلك بدافع 
االهتمام بهذه الفئة العمرية 
ولتخفيف األعباء عن كاهل 

أسرهم.
الى ان فعاليات  وأش���ار 
الكبير  التسويقي  املهرجان 
ب���دأت اعتبار من امس، وأن 
هذا املهرجان يقام باجلمعية 
وفروعها في كل عام وذلك على 
مدار الثالث سنوات السابقة، 
وفي كل ع���ام يحقق رواجا 
وطفرة في املبيعات، ونأمل 
هذا الع���ام أن يحقق جناحا 

منقطع النظير.

توقع أن حتقق اجلمعية أعلى مبيعات في تاريخها هذا العام

اخلليفي: انطالق املهرجان التسويقي في تعاونية اخلالدية

عبد الرحيم فخرو

محمد راتب

أكد رئيس جمعية العالقات 
العام���ة العربية املستش���ار 
السعيد خليل أهمية العالقات 
العامة باعتباره���ا فن إدارة 
اجلماهي���ر واالتص���ال بني 
الشعب واحلكومة ولدورها 
املهم في املؤسسات واجلمعيات 
املدنية واخليرية مشيرا إلى 
أنه���ا لغة تراب���ط وتواصل 

وتسويق وإعالم.
التي  الندوة  جاء ذلك في 
نظمتها جمعية العالقات العامة 
الكويتية مبقر احتاد اجلمعيات 
التعاونية وحضرها د.خالد 
العالقات  الشمروخ س���فير 
العام���ة العربية في الكويت 
ورئيس مجلس إدارة جمعية 
الكويتية  العام���ة  العالقات 
عبدالرحيم فخرو ومسؤولون 
في احتاد اجلمعيات التعاونية 
كم���ا حضرها رئيس قس���م 
الش���ؤون اإلدارية باالحتاد 

عبداجلبار سالم.
وأش���ار خلي���ل إل���ى أن 
العامة هي عالقات  العالقات 
شعبية وكانت تسمى قدميا 
بالعالقات اإلنس���انية لتقوم 
بدورها للتواصل بني القبائل 
ان  وأض���اف:  والعش���ائر، 
العامة تطورت في  العالقات 
الوالي���ات املتحدة األميركية 
وأصبحت علما يدرس إال أنها 

في ال���دول العربية لم تأخذ 
دورها املناط بها، فهي تقتصر 
على حج���ز التذاكر أو إعداد 
حفالت وندوات وهناك االحتاد 
األوروبي للعالقات، واملعهد 
العامة،  البريطاني للعالقات 
العامل���ي للعالقات  واالحتاد 

العامة.
إل���ى تعريف  وتط���رق  
إلى  العامة، مشيرا  العالقات 
انها وظيف���ة إدارية إلحداث 
الثقة بني اجلمهور والعاملني 
باملؤسسات واإلدارات، مشيرا 
إلى أنها فن إدارة اجلماهير، 
وهذا ه���و التعريف املصري 

للعالقات العامة.
ولفت إلى أن رجل العالقات 
العامة ال بد أن يعرف مطالب 
الشعب باعتباره همزة االتصال 
بني احلكومة والشعب إال أنه 
لألس���ف توجد فجوات بني 
احلكومات وشعوبها، وأشار 
إلى أن جمعية العالقات العامة 
العربية أنشئت عام 1966 إبان 
الراحل جمال  الزعي���م  حكم 
الدور  عبدالناص���ر لتفعيل 
الشعبي للش���عوب العربية 
مع بعضه���ا البعض في ظل 
تطلعه إلى الوحدة العربية، 
وأكد خليل أن علم العالقات 
العامة واقعه احلقيقي انه ال 
بد من وجود اتصال مباشر 
بني اجلمعيات املدنية واألهلية 

واجلمهور.

وأك����د خليل عل����ى أهمية 
وسائل اإلعالم في إبراز أنشطة 
اجلمعية حتى تنجح في مهامها 
وتظهر املؤسسة أو اجلمعية 
بش����كل حقيق����ي وأن حتظى 
اجلمعية أو املؤسس����ة بتأييد 
الرأي العام باملنطقة وأن يحظى 
العاملون بها بعالقات إنسانية 
مع اجلمهور، معتبرا ان العالقات 
العامة تتسم باالنسانية فهي 
تعادل الطب ألنها تعالج مشاكل 
في املجتمع ث����م تطرق خليل 
إل����ى ميثاق العالق����ات العامة 
العاملي  والذي اعتمده االحتاد 
في أثينا، مشيرا إلى ان العالقات 
العامة هي التي تس����ببت في 
جناح أوباما كرئيس للواليات 
املتحدة األميركية، مشددا على 
العربية حذو  الدول  أن حتذو 

الدول األوروبية.
ثم حتدث رئيس العالقات 
العامة العربية في الكويت د. 
خالد الشمروخ فأكد أن العالقات 
الوج����دان وهي  العامة متس 
مفه����وم واحد لكل األنظمة في 
العالم. وش����دد على ضرورة 
وجود توافق مع املؤسسة وأن 
يكون دورها مفعال في الكويت 
وأن ينسجم اجلانب التطبيقي 
مع اجلانب النظري وأن يقدم 
رجل العالقات العامة للقيادي 
املس����ؤول املش����ورة والنصح 
وخط����ة العمل باملؤسس����ة أو 

الوزارة.

»العالقات العامة العربية« نظمت ندوتها في احتاد التعاونيات: 
ضرورة االهتمام بفن االتصال بني احلكومات والشعوب

د.أحمد املنيس متوسطا د.عبد املالك التميمي ومحمود حربي وعامر التميمي خالل الندوة               )أنور الكندري(

أسامة دياب

التاريخ في  أكد أس����تاذ 
امللك  الكويت د.عبد  جامعة 
التميمي أن ث����ورات الربيع 
العربي مرت مبرحلتني األولى 
متثلت في إس����قاط األنظمة 
والثاني����ة تعتب����ر مرحلة 
املخاض والصراع، الفتا إلى 
أن هذه الثورات على أبواب 
الثالث����ة واألخيرة  املرحلة 
والتي تعتبر مرحلة االستقرار 
إلى  والدميوقراطية، مشيرا 
الدميوقراطية في  أن بن����اء 
عاملنا العربي سيحتاج لوقت 

ودماء. 
جاء ذلك خالل كلمته التي 
ألقاها في الندوة التي نظمتها 
ديوانية سامي املنيس مساء 
أمس األول مبنطقة العديلية 
بعنوان »ثورات الربيع العربي 
إلى أي����ن« بحضور عدد من 

املهتمني بالشأن العام.
التميمي أن ثورات  وبني 
الربيع العرب����ي قامت في 5 
دول عربية ثالثة منها ذات 
واقع قبلي وطائفي وهي: ليبيا 
وس����ورية واليمن، واثنتان 
ذات واقع مدني هما: تونس 
ومصر، مشيرا إلى أن األمل في 
النجاح قائم في دول الثورات 
ذات الواقع املدني بينما تهدد 
احتماالت نشوب حرب طائفية 

في ثورات الثالثة األخرى.
وش����دد عل����ى أن مصر 
ه����ي أم الع����رب وأي تطور 

إيجابي أو س����لبي سيحدث 
فيها سينعكس على العرب، 
الفتا إلى أن الثورة املصرية 
أس����قطت نظامني ورئيسني 
وشهدت خروج اكبر مظاهرة 
في التاري����خ فاق عددها 30 
مليون مصري في حتول له 
قيمة ومعنى، مشيرا إلى أن 
ثورات الربي����ع العربي هي 
الوس����طى  الطبقة  ث����ورات 
والتي حاولت األنظمة السابقة 

تدميرها كليا.
وأوضح التميمي أن بداية 
الثورات العربية كانت أشبه 
ما يكون بالنهر اجلاري الذي 
ينظف نفسه بنفسه، مشيرا 
إلى س���يطرة تيار اإلسالم 
السياسي على الشارع العربي 
منذ عام 1967، إال انه بدأ في 
التراجع بصورة ملحوظة 
وبدأت مرحلة انتعاش التيار 
الليبرالي منذ عام 2011، مبينا 
أن فشل األحزاب السياسية 
التقليدي���ة ف���ي املعارضة 
وعجزها عن تطوير نفسها 
يعتبر من اهم أسباب قيام 
ثورات الربيع العربي، الفتا 
إلى أن الصراع في املرحلة 
القادمة سيكون بني أنصار 
الدولة املدنية والدينية، الفتا 
إلى انه ال يخشى ما يحدث 
في مص���ر ألنه أمر طبيعي 
ناجت عن التحوالت املفاجأة 
والكبرى في احلالة املصرية، 
متوقعا أن تس���تقر األمور 
هناك في مدة تتراوح بني 6 

شهور و سنة.
م����ن جهته أك����د الكاتب 
السياسي محمود حربي انه 
ال يوجد إعالم حيادي ينقل 
حقيق����ة األوضاع في مصر، 
املناطق  إال  فاإلعالم ال ينقل 
الساخنة ال الهادئة، الفتا إلى 
أن ما حدث في مصر في 30 
يونيو لم يكن انقالبا عسكريا، 
ولكنه كان تعبيرا عن إرادة 
الناس فيها  شعبية خرجت 
بش����كل غير مسبوق لتعلن 

رفضها حلكم اإلخوان.
وأش����ار حربي إل����ى انه 
عندما خي����ر املصريون بني 
مرسي وشفيق اندفع الناس 
لتأييد مرس����ي ووقفت معه 
كل القوى املدنية إلى أن بدأت 
اجلماعة ف����ي اخونة الدولة 
بشكل ممنهج وفق مخططات 
العاملي واستشعر  التنظيم 
الناس اخلطر وانقلب الناس 
ضدها، مشيرا إلى أن اجليش 
املصري جيش وطني له دور 
تاريخي في احلياة املصرية 
ويواجه حتديات كبيرة في 

املرحلة احلالية.
بدوره أكد د.أحمد املنيس 
أن ثورات الربيع فشلت في 
حتقيق أهدافها املرجوة، حيث 
كان املأم����ول أن تقضي على 
أوجه الفساد وترفع من سقف 
احلرية وتسمح بحرية الرأي 
والتعددية وترس����ي مبادئ 
العدالة االجتماعية وان تقضي 

على التصنيف والفرز.

خالل ندوة »الربيع العربي إلى أين« في ديوان املنيس

التميمي: ما يحدث في مصر أمر طبيعي ناجت عن التحوالت 
املفاجئة وأتوقع أن تستقر األوضاع خالل 6 أشهر إلى سنة

هنادي بستكي خالل اللقاء مع الوفد الفرنسي

محمد راتب 

بحثت نائب املدير العام 
الثروة احليوانية  لشؤون 
بالهيئ���ة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة السمكية 
هن���ادي بس���تكي مع وفد 
وزارة الزراعة الفرنس���ية 
خالل اس���تقبالها له، سبل 
تعزي���ز التعاون في مجال 
الثروة احليوانية وإيجاد 
آلي���ة مش���تركة لتطوير 
وتنمية الثروة احليوانية في 
الكويت وذلك من خالل إعداد 
مذك���رة تفاهم بني البلدين 
الصديقني في كل املجاالت 
الثروة  ذات الصلة بقطاع 
احليوانية والتي تتمثل في 
الصحة احليوانية واإلنتاج 
احليواني وتدريب الكوادر 
الوطني���ة وتبادل األبحاث 
واملعلومات وآخر ما وصلت 
اليه األبحاث احليوانية حول 
مكافحة األمراض واألوبئة 
الت���ي تصيب كافة فصائل 
الث���روة احليوانية وكذلك 

االستعانة بخبراء فرنسيني 
مخصصني لوضع دراسة 
شاملة لتطوير وتنمية قطاع 
الثروة احليوانية بالبالد، 

ومن جانبه أشاد الوفد 
الفرنسي مبا حقته الكويت 
ممثلة بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية 

من تنمية وتطور ملموس 
في قطاع الثروة احليوانية 
وقدرتها الفنية الكبيرة في 
القضاء نهائيا على الكثير من 
األمراض واألوبئة احليوانية 
والداجنة، متمنيا في الوقت 
نفسه مزيدا من التعاون بني 

البلدين في هذا املجال.

بستكي بحثت سبل تنمية الثروة احليوانية مع وفد فرنسي

وفد اجلمعية القطرية خالل الدورة التدريبية في مركز التوحد

في اطار التعاون اخلليجي 
في مجال التوحد فقد استقبل 
الكويت للتوحد وفدا  مركز 
من اجلمعية القطرية لتأهيل 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
وذلك لتقدمي دورة تدريبية 
عملية لوفد من أولياء األمور 
واالمهات واداريي اجلمعية 
ف����ي الفت����رة م����ن 8 الى 12 
ديس����مبر اجلاري. واعربت 
مديرة مركز الكويت للتوحد 
ونائب رئيس منظمة التوحد 
العاملية د.سميرة السعد عن 
سعادتها مبد جسور التعاون 
مع االش����قاء من دولة قطر 
ونقل جتربة الكويت الرائدة 
في تدريب ورعاية املصابني 
بالتوحد، وش����كرت السعد 
اجلمعية القطرية والتي بدأ 
التعاون معها منذ عام 1997 
بتبادل اخلبرات والزيارات 
والدورات بني قطر والكويت 

وايض����ا اس����تكماال الهداف 
الرابط����ة اخلليجية للتوحد 
التي تأسس عام 2006 ومقرها 

الكويت.
من جانبها، قالت موجهة 
البرام����ج ورئي����س الفريق 
التدريبي خزنة احلضرمي: 
اننا نقدم دورات متخصصة 

سواء الفراد او مؤسسات من 
داخل وخارج الكويت الكويت 
ضمن فري����ق تخصصي له 
خبرة واسعة في مجال التوحد 
يشمل تقدمي مهارات واساليب 
التعامل مع  وحلول لكيفية 
الطفل التوحدي على مراحل 

عمرية مختلفة.

مركز التوحد نظم دورة متخصصة لوفد اجلمعية 
القطرية لذوي االحتياجات اخلاصة


