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رئيس الوزراء رعى انعقاد الدورة الـ38 لهيئة املنظمة العربية للهالل والصليب األحمر

البرجس: التعامل مع الكوارث واألزمات  يعتمد البعد اإلنساني

1بحض����ور الرئيس الفخري 
جلمعية رعاية املعاقني الشيخة 
ش����يخة العبداهلل افتتح مساء 
أول م����ن امس املع����رض األول 
لالحتياج����ات اخلاصة بأرض 
املعارض صالة 7 وسيستمر لغاية 
28 اجلاري والذي نظمته شركة 
التميز واإلبداع إلقامة املعارض 

واملؤمترات.
حضر االفتتاح رعاة املعرض 
الوطنية  ممثلو بنك اخللي����ج، 
لالتصاالت، كونا، وزارة الثقافة 
واإلعالم، ومن الرعاة اإلعالميني 
جري����دة »األنب����اء«، تلفزيون 
الكويت، قناة الصباح، وجهات 
اخرى رعت وشاركت في املعرض 
ليقدم من خالل املعرض رسالة 
مفعمة باملعاني اإلنسانية لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقال����ت الش����يخة ش����يخة 
العبداهلل خالل املعرض »أعجبت 
وسعدت باملشاركة بني املؤسسات 
األهلي����ة واملعاق����ني وهذا يثلج 
الصدر خصوصا ان املعاق فرد 
من افراد املجتمع ومبقدوره القيام 
بالعمل، كما شكرت القائمني على 
املعرض ومتن����ت ان تكون هذه 
املبادرة سابقة تتبعها مبادرات 

اخرى«.
كما كان ملجموع����ة »همتنا 
لديرتن����ا« التطوعية جانب من 
املش����اركة أكد رئيس املجموعة 

احليدر »نقدم الش����كر للشيخة 
الرئي����س  العب����داهلل  ش����يخة 
الفخري لنادي املعاقني لرعايتها 
الكرمي����ة للمعرض وحضورها 
في هذا احلدث األمثل في حتقيق 
العدال����ة االجتماعية لهذه الفئة 
م����ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
ألبناء الوطن«. مضيفا: »اهتمت 
الكويت بتحس����ني أوضاع ذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة وذلك 
لرغب����ة صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد باالهتمام 
بذوي االحتياجات اخلاصة وذلك 
بالرسالة املفعمة باملعاني السامية 
واإلنس����انية، حيث عبر سموه 
التف����اؤل ألصحاب  بكلمات من 
االحتياجات اخلاصة، حيث قال 
سموه »االهتمام بذوي االحتياجات 
اخلاصة معيار أساسي حلضارة 

الشعوب«.
املع����رض قال  وعن فك����رة 
احلي����در: »من هنا أت����ت فكرة 
افتتاح املعرض لالهتمام بذوي 
االحتياجات اخلاصة وتعريف 
األشخاص األسوياء بهذه الفئة 
واإلجن����ازات التي حققوها رغم 
الصعوبات التي تواجههم وذلك 
من خ����الل مش����اركة مجموعة 
كبيرة من املؤسسات واملدارس 
واجلمعي����ات والش����ركات ذات 

العالقة بخدمة هذه الفئة«.
لميس بالل  ٭

الفنية واإلبداعية  املهارات  على 
الت����ي يتمتع به����ا أصحاب هذه 

الفئة.
وأشار النصراهلل الى األهداف 
األساسية من املعرض األول لذوي 
االحتياجات اخلاصة والتي يأتي 
في مقدمتها دع����م ذوي اإلعاقة 
ومس����اعدتهم على االندماج في 
املجتمع واثبات وتأكيد قدرتهم 
على االضطالع بأدوار فاعلة وعدم 

التمييز بينهم وبني األسوياء.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
اإلدارة لش����ركة التميز واإلبداع 
لالستشارات االقتصادية عادل 

ابراهيم املشوي ضرورة االهتمام 
بفئ����ة املعاقني وتلبي����ة جميع 
احتياجاتهم والعمل على دمجهم 

في املجتمع.
اللجنة  وقال نائب رئي����س 
التنظيمي����ة للمؤمت����ر محم����د 
نصراهلل ان الكثيرين من ذوي 
االحتياجات اخلاصة يتمتعون 
مبواهب وقدرات هائلة ومميزة 
أقرانهم األصحاء، ويأتي  تفوق 
املعرض األول لذوي االحتياجات 
اخلاصة ليمثل دعما مباشرا لهذه 
الفئة في املجتمع الكويتي ووسيلة 
عملية وفعالة لتسليط الضوء 

الشيخة شيخة العبداهلل مع عدد من املشاركني في املعرض

)قاسم باشا( جولة في املعرض 

)متني غوزال( هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر احملمد 

الشيخة شيخة العبداهلل مع طالبتني مشاركتني باملعرض

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلراح ود.هالل الساير وبرجس البرجس

برجس البرجس ملقيا كلمته 

ومنح بعثات داخلية وخارجية. 
ويدير شؤون اجلمعية مجلس 
ادارة مكون من خمس���ة اعضاء 
تنتخبهم اجلمعية العمومية مرة 
املالية  السنة  كل سنتني، وتبدأ 
للجمعي���ة في االول من ش���هر 
س���بتمبر وتنتهي في آخر شهر 
اغس���طس من كل عام، فيما عدا 
الس���نة املالية االولى حيث تبدأ 
من تاريخ اإلش���هار وتنتهي في 
آخر اغس���طس من العام التالي 
وتتكون اجلمعية العمومية من 
االعضاء العاملني الذين امضوا في 
عضوية اجلمعية ستة اشهر على 
انعقاد  االقل سابقة على تاريخ 
العمومية وبش���رط  اجلمعي���ة 
ان يكونوا س���ددوا اشتراكاتهم 

السنوية.
بشرى شعبان  ٭

»الشؤون« تشهر جمعية املقاصد التعليمية

الغنيم: الصني تدعم إجراءات مجلس التعاون
الدوحة � كونا: أكد مندوبنا الدائم لدى جامعة 
الدول العربية السفير جمال الغنيم امس ان الصني 
تدعم اتخاذ دول مجلس التعاون اخلليجي جميع 
االجراءات التي من ش���أنها ان حتافظ على أمنها 
واستقرارها. وأوضح الغنيم في تصريح ل� »كونا« 
على هامش مش���اركته في أعم���ال الدورة الثامنة 
الجتماع كبار املسؤولني ملنتدى التعاون العربي 
� الصيني الذي بدأ أعماله بالدوحة امس األول ان 

»اجلانب الصيني املشارك باملنتدى كان له موقف 
ممي���ز جتاه امن املنطقة وال���ذي يصب في اجتاه 
عدم تدخل الغير في شؤون دول مجلس التعاون 
اخلليجي«. وتابع بقوله »ان الصينيني ابدوا تأييدهم 
للمواقف التي اتخذتها دول مجلس التعاون جتاه 
األحداث التي وقع���ت مبملكة البحرين« الفتا الى 
ان هذه »اش���ارة واضحة للدول التي تنظر لتلك 

اخلطوة اخلليجية مبنظار سلبي«.

عطل في محطة الدوحة الغربية قطع 
الكهرباء عن عدد من مناطق »الفروانية«

انقطع التيار الكهربائي مس���اء أول من امس 
عن مناط���ق الفروانية وخيطان وغرب اجلليب 
وصبح���ان واجزاء من مناط���ق مجاورة والذي 
استمر ساعة ونصف الس���اعة السباب اعادتها 
الوزارة الى عطل اصاب اخلط الهوائي الواصل بني 
محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطي���ر املياه من جهة وب���ني محطة التحويل 
الرئيسية في العارضية ما ادى الى اهتزاز الشبكة 
الكهربائية وتوقف عدد من احملطات الثانوية التي 
تغذي مناطق الفروانية وخيطان وغرب اجلليب 
وصبحان. وقالت مصادر فنية ان الوزارة مازالت 
تبحث عن اس���باب عطل هذا اخلط الذي يحمل 
400 ميغاواط لتفادي ع���دم تكرار هذا احلادث 

مستقبال خصوصا في فترة الصيف.
من جهة اخرى ترأس وكيل وزارة الكهرباء واملاء 
م.احمد اجلسار اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد 
استهالك الطاقة الكهربائية واملياه في مؤسسات 
الدولة والذي عقد صباح امس بحضور اعضاء 
اللجنة ممثلي الوزارات واملؤسسات احلكومية 
وعدد من قياديي الوزارة. ومتت خالل االجتماع 
مناقش���ة البنود التي تضمنه���ا جدول االعمال 
واستعراض االجنازات الترشيدية للجهات املشاركة 
كما قام م.علي العيدي من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بتق���دمي عرض مرئي عن 

طبيعة عمل اللجنتني التنفيذية والفنية.
دارين العلي  ٭

أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي قرارا وزاريا يقضي 
بإشهار جمعية املقاصد التعليمية 
وهي جمعية تهدف لدعم العملية 
التعليمي���ة مع االعتن���اء بفئة 
املوهوبني وصعوبات التعلم وقصر 
االنتب���اه باالضافة الى املصابني 
بفرط احلرك���ة، وتقدمي خدمات 
تعليمية من خالل املؤسس���ات 
ذات الصل���ة بجانب دعم عملية 
التأهيل والتعليم للفئات املذكورة 
عن طريق تأسيس وانشاء مركز 
تشخيص وتأهيل وعالج، بجانب 
تطوير التعليم عن طريق تأسيس 
وانشاء مركز معلومات وبحوث 
املناهج  ودوريات علمية إلعداد 
وتطويرها، باالضافة الى توعية 
وخدمة املجتم���ع من خالل عقد 
د.محمد العفاسيمؤمترات وندوات وورش عمل 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

عبدالعزيز جا�سم وبدان

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

خــالـــــه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

وصل السفير اإليراني اجلديد »روح اهلل قهرماني جابك« امس 
االثنني، حيث مت تعيينه قبل عدة اشهر سفيرا إليران في الكويت.

وشغل »قهرماني« محافظا إلقليم »كيالن« الشمالي الواقع على 
 ITI بحر قزوين، وهو من مواليد عام 1957، كما انه التحق بجامعة

االميركية وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الطرق 
واإلسكان واملرور.

السفير اإليراني اجلديد
وصل إلى البالد

السفير روح اهلل قهرماني جابك

فيلم وثائقي أظهر 
خدمات جمعية 

الهالل األحمر 
ومشاريعها في أنحاء 

العالم

الهزاع: االتفاقية 
العربية لتيسير 
عمليات اإلغاثة 
حظيت مبباركة 

املجلس الوزاري 
جلامعة الدول العربية

انطلقت اعمال الدورة ال� 38 
للهيئة العامة للمنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
يوم امس برعاية وحضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وعدد من الوزراء 
والشخصيات الديبلوماسية 
الهيئات االنس����انية  وممثلي 
واجلمعيات الوطنية، البداية 
كانت مع عرض فيلم وثائقي 
حتدث عن جمعية الهالل األحمر 
الكويتي وما تقدمه من خدمات 
انسانية ومشاريع في مختلف 
انحاء العالم وما تلقاه من دعم 

من احلكومات املتعاقبة.
ثم ألقى رئيس جمعية الهالل 
األحمر برجس البرجس كلمة 

قال فيها:
ان االحداث التي يش����هدها 
الوطن العربي اختلطت فيها 
احلدود، وكسرت كثيرا مفاهيم 
صون احلريات وحق العيش 
واألمان وحرية التعبير، وهي 
تس����تدعي منا � نحن معشر 
»الهالل والصليب« � املزيد من 
اليقظة والتنسيق والتواجد في 
املدن والقرى والساحات التي 
تفتقر الى ابسط وسائل العيش 
الكرمي، في وقت التزال تتساقط 
فيه ضحايا بش����رية مساملة 
تس����توجب التدخل االنساني 
السريع وفق املواثيق الدولية 

املتبعة.
وانه يجب التأكيد في ضوء 
االزمات والنزاعات واحلروب 
عل����ى ان تك����ون نش����اطات 
اجلمعيات االنسانية ملتزمة 
باحلياد واالستقاللية، فعملنا 
اوال واخي����را يأخ����ذ الطابع 
االنساني احملض، وشارتها التي 
ترفعها ليست امتيازا لتنظيم 
سياس����ي او لفئة او عرق، بل 
هي رمز للتضامن مع البشر في 

حاالت العسر والضراء.
وتاب����ع: ان ل����دى البعض 

األمن واألمان واالستقرار في 
ربوعها.

وتاب����ع ان االجتماع الذي 
يش����هد مش����اركة واسعة من 
املنظمات العربية سيتطرق الى 
عدد من املوضوعات املهمة على 
الساحة العربية، في مقدمتها 
األوضاع اإلنسانية التي يعيشها 
أبناء عدد من الدول العربية التي 
حتدث فيها تطورات سياسية 
كبيرة، السيما الشعب الليبي 
الذي يعاني من أوضاع إنسانية 
ملحة تتطلب تكثيف اجلهود 
وتنسيق التعاون بني املنظمات 
العربية املعنية إليصال شتى 
أن����واع املس����اعدات اإلغاثية 

واإلنسانية له.
وس����يتطرق أيض����ا ال����ى 
موضوعات اخ����رى كتعزيز 
التع����اون والتنس����يق ب����ني 
اجلمعيات الوطنية وأجهزة 
احلماي����ة املدنية ف����ي الدول 
والتحالف����ات  العربي����ة، 
االس����تراتيجية جلمعي����ات 
اله����الل والصليب األحمر في 
إدارة األزم����ات والك����وارث، 
ورؤية احلكومات للدور الذي 
تؤديه هيئات وجمعيات الهالل 
والصليب األحمر واملؤسسات 
املس����اندة في العمل اإلغاثي 

واإلنساني.
وق����ال ان جمعي����ة الهالل 
األحمر الكويتي � التي تفخر 
بالشراكة املستمرة واملتميزة 
مع احلكومة الكويتية � تضطلع 
بدور كبير في مواجهة األزمات 
وصون كرامة اإلنسان وحتسني 
ظروف معيشته، وتسعى الى 
املساهمة بدور فاعل في العمل 
اإلغاثي واإلنس����اني، وتقدم 
املساعدة والعون ألشد احلاالت 
ضعفا، سواء كان هذا الضعف 
ناجما عن وضع اجتماعي معني 
او عن وقوع حروب أو كوارث 

طبيعية.

ثم كانت كلمة األمني العام 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصلي���ب األحمر د.عبداهلل 
الهزاع حتدث فيها عن أهمية 
هذا االجتم���اع الذي يأتي في 
وقت في���ه الكثير من املعاناة 
اإلنس���انية في عدد من أرجاء 
العالم. وقال ان احلركة الدولية 
للهالل األحمر والصليب األحمر 
حتمل رسالة اإلنسانية وتعنى 
برعاية املنكوبني والتخفيف من 
معاناتهم، الس���يما ان اإلقليم 
الغربي يعاني من نقاط توتر 
من محيطه الى خليجه وفي عدة 
أماكن تفرز معاناة إنسانية من 
أبرزها القضية اإلنسانية األزلية 
معاناة الشعب الفلسطيني التي 
مر عليها اكثر م���ن 60 عاما، 
كما تأت���ي الكوارث الطبيعية 
عامال آخر يهدد حياة اإلنسان، 
فالزالزل والفيضانات واجلفاف 
واألمراض التي جتاوزت اإلنسان 
الى احليوانات التي هي جزء من 
أمنه الغذائي نفق الكثير منها 
خالل جائحة انفلونزا الطيور 

وانفلونزا اخلنازير.
الهزاع ان االتفاقية  وتابع 
العربية لتيسير عمليات االغاثة 
حظيت مبباركة املجلس الوزاري 
العربي خاصة ان الوطن العربي 
يعاني م����ن أزم����ات متعددة 
حتتاج الى جهد كبير، حيث 
أصبح العالم كاجلسد الواحد 
إذا تأثر منه عضو تداعت له 
بقية األعضاء فإن الكوارث التي 
يتعرض لها العالم في اي جزء 
من اجزائه لها تأثير واضح على 
البقية، وقال ان كل األحداث التي 
ضربت العالم مؤخرا من زالزل 
وفيضانات انعكست بآثارها 
على حياة الشعوب وتسببت 
في االرتفاع احلاد واملتسارع 
في أسعار املواد الغذائية واملواد 

االستهالكية األساسية.
رندى مرعي  ٭

قصورا ش����ديدا جتاه حقوق 
االنس����ان، فالبالغة اللفظية � 
مهما اوتيت من حسن التعبير 
� لن يك����ون مبقدورها حجب 

احلقائق املرة على االرض.
وامامن����ا صور ومش����اهد 
مأس����اوية تضج بها وسائل 
االع����الم، وقيمنا تقتضي منا 
النظر اليها في بعدها االنساني، 
بعي����دا عن هوي����ات االنظمة 
احلاكم����ة فيها، فهذا ليس من 
شأننا، وال من اختصاصنا، ومع 
كل يوم ت����زداد فيه االوضاع 
سواء هنالك حاالت من النزوح 
في دائرة املواجهات، وهنالك 
استغاثات من مواطنني ابرياء 

يطلبون العون.
ابناء املجتمع  واضاف: ان 
العربي قد جبل����وا على قيم 
اجتماعية ترسخت لديهم عبر 
القرون، حتثهم على فعل اخلير 
وتقدمي العون واغاثة امللهوف، 
الدين االسالمي معززا  وجاء 
هذه القيم، ضرورة التمسك بها، 
ومشجعا على تطبيقها على اي 
انسان مهما كان جنسه او نوعه 
او لونه او عمره، كما حث الدين 
احلنيف على العمل التطوعي 
من اجل خدمة البشرية وتوفير 
العيش الكرمي البنائها، وحتقيق 

شيخة العبداهلل افتتحت املعرض األول لذوي االحتياجات اخلاصة


