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احلكومة تولي اهتمام ًا كبير ًا بذوي اإلعاقة كجزء أساسي في التنمية

املبارك دشن مشروع منشأة الشيخ صباح األحمد الرياضية للمكفوفني
دع� ��م ال� �ب ��رام ��ج اخل��اص��ة
ب � � � � � � � � � ��ذوي اإلع � � � � ��اق � � � � ��ة
س �ي �ن �ع �ك ��س إي � �ج� ��اب � � ًا ف��ي
اس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار ط� ��اق� ��ات � �ه� ��م
قام سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء أمس بحضور حفل تدشني مشروع منشأة
الشيخ صباح األحمد الرياضية للمكفوفني في مقر
جمعية املكفوفني الكويتية مبنطقة ميدان حولي.
وحضر احلفل عدد من ال��وزراء وكبار املسؤولني
في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.
وبدأ احلفل بالسالم الوطني وت�لاوة آيات من
الذكر احلكيم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية
املكفوفني الكويتية فايز الفي العازمي كلمة بهذه
املناسبة.
ث��م ع��رض فيديو مصور ع��ن سير العمل في
مشروع منشأة صباح األحمد الرياضية للمكفوفني
وامل��دة املتوقعة إلجن��از املشروع وأب��رز مرافقه
وخدماته التي يقدمها لفئة املكفوفني.
وقال سمو رئيس مجلس ال��وزراء في تصريح
عقب احلفل :إن احلكومة تولي اهتماما كبيرا
ب���ذوي اإلع��اق��ة على اخ��ت�لاف مجاالتها تأكيدا
للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البالد
باعتبارهم ج��زءا أساسيا في التنمية وحرصها
على توفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم.
وأوض���ح سموه أن توفير ه��ذه االحتياجات
ودعم البرامج اخلاصة بذوي اإلعاقة سينعكس
إيجابا في استثمار الطاقات الكامنة لديهم مما
يعود بالفائدة والنفع على املجتمع عبر مشاركتهم
في مسيرة بناء وطنهم وتنميته .وأع��رب سموه
عن أمله في أن “يسهم هذا املشروع الرياضي في
تنمية مهارات أبنائنا املكفوفني وتطوير قدراتهم
من أجل مشاركة إخوانهم الرياضيني في حتقيق
الهدف األسمى وهو رفع اسم الكويت عاليا في
مختلف احملافل واملناسبات الرياضية اإلقليمية
والدولية».

سمو الشيخ جابر املبارك يتقدم احلضور خالل السالم الوطني

املبارك يستمع إلى شرح عن املشروع

 ..ويوقع على سجل الشرف

إهداء لوحة تذكارية إلى سمو الشيخ جابر املبارك

قادة الهالل والصليب األحمر يدعون إلى التعاون اجلماعي

الساير :مشاركة «الهالل األحمر الكويتي» تهدف
إلى ترسيخ دور اجلمعيات الوطنية املانحة

الوفد الكويتي املشارك في االجتماع

دع��ا ق���ادة جمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (مينا) أم��س االثنني إلى
تنسيق اجلهود والتعاون اجلماعي لتعزيز
اخلدمات اإلنسانية في املجتمعات.
وأك��د املدير اإلقليمي لالحتاد الدولي
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
سيد ه��اش��م ف��ي اف��ت��ت��اح اج��ت��م��اع امل��ائ��دة
املستديرة لقادة الهالل والصليب األحمر
أهمية عقد االجتماعات لتبادل اآلراء في
سبل مواجهة التحديات التي تواجه املنطقة
والعمل على تنسيق اجلهود بني اجلمعيات
واالحتاد الدولي.
م��ن جهته ق��ال امل��دي��ر اإلقليمي للجنة
الدولية للصليب األحمر فابريزيو كاربوني
إن “حجم النزاعات الكبير ال��ذي تعانيه
املنطقة وحال عدم االستقرار فيها تتسبب
بضغط كبير على عمل اجلمعيات الوطنية
التي تشكل من خالل املساعدات اإلنسانية
التي تقدمها األمل للمجتمعات احمللية”.
وأك��د ض���رورة ال��ت��ع��اون ب�ين مكونات
العمل اإلنساني من جمعيات واحتاد دولي
وجلنة دولية وتعزيز قدراتها ملواجهة
التحديات الكبيرة التي تعانيها املنطقة
مؤكدا في الوقت نفسه أهمية حتييد العمل
اإلنساني عن االنخراط في السياسة.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية
ال��ه�لال األح��م��ر الكويتي ال��دك��ت��ور هالل
الساير لـ (ك��ون��ا) على هامش االجتماع
أهمية االجتماعات التشاورية في توطيد
العالقات وتسهيل التنسيق بني اجلمعيات
الوطنية ملعاجلة العديد م��ن التحديات
التي تواجهها خاصة في مجال االستجابة
اإلنسانية الدولية.
وقال“ :سنتناول في اجتماعاتنا تبادل
اخلبرات والقدرات املكتسبة لتعزيز التأهب
واالستجابة للكوارث مبا يضمن االطالع
املستمر على آخ��ر التحديثات في مجال
العمل اإلنساني وسبل تطويره واإلشراف
املنظم واملشاركة الفعالة من اجلمعيات
الوطنية في التخطيط ورصد الدعم الذي
يقدمه االحت���اد ال��دول��ي للصليب األحمر
والهالل األحمر”.
وأوض���ح ال��س��اي��ر أن االج��ت��م��اع شكل

جانب من اجتماع قادة جمعيات الصليب والهالل األحمر في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ك� � � ��ارب� � � ��ون� � � ��ي :ح� � �ج� � ��م ال � � � �ن� � � ��زاع� � � ��ات ال� �ك� �ب� �ي� ��ر
ال � � � ��ذي ت� �ع� ��ان� �ي� ��ه امل� �ن� �ط� �ق� ��ة ي� �ت� �س� �ب ��ب ب �ض �غ��ط
ك � �ب � �ي� ��ر ع � �ل � ��ى ع � �م � ��ل اجل � �م � �ع � �ي � ��ات ال� ��وط� �ن� �ي� ��ة
مناسبة الستعراض اإلجنازات واألنشطة
التي يقوم بها الهالل األحمر الكويتي في
خدمة اإلنسانية عبر حمالت اإلغاثة التي
نفذها خالل الفترة السابقة في العديد من
دول العالم مثل سورية والسودان والفلبني
والصومال واليمن وم�لاوي وموزمبيق
وجزر القمر وكينيا والسودان.
وأضاف أن مشاركة وفد جمعية الهالل
األحمر الكويتي تهدف إل��ى ترسيخ دور
اجلمعيات الوطنية املانحة من خالل العمل
على استدامة املساعدات اإلنسانية املقدمة
للدول املتضررة وبحث سبل التعاون فيما
بينهم.
من جانبه اعتبر رئيس الصليب األحمر
اللبناني أن��ط��وان ال��زغ��ب��ي ف��ي تصريح
مماثل لـ (كونا) أن بناء قدرات اجلمعيات
والتنسيق بينها يشكل قاعدة أساسية
لتطوير عملها اإلنساني مشيدا في هذا
اإلطار بالتعاون الوثيق مع الهالل األحمر
الكويتي.

وق��ال“ :الهالل األحمر الكويتي يدعم
الصليب األحمر اللبناني ويقدم املساعدات
ف��ي مختلف املناطق وملختلف األط��راف
ولديه مشاريع إنسانية متعددة كاملخابز
وغسيل الكلى”.
ويشارك من الكويت في االجتماعات إلى
جانب الساير كل من األمني العام للجمعية
مها البرجس وم��دي��ر اإلدارة القانونية
وشؤون الشباب الدكتور مساعد العنزي
وم��دي��ر العالقات العامة واإلع�ل�ام خالد
الزيد.
وتتضمن الطاولة املستديرة عقد سلسلة
اجتماعات تستمر على م��دى ثالثة أيام
تتناول مخاطر الكوارث الناجمة عن تغير
املناخ والعمل الستعادة الروابط العائلية
ال��ى ج��ان��ب م��وض��وع ال��ه��ج��رة وال��ن��زوح
باإلضافة إل��ى بحث سبل تعزيز خدمات
الدعم النفسي لضحايا احلروب واحترام
القانون الدولي اإلنساني وقانون النزاعات
املسلحة.

محافظ العاصمة بحث مع سفيري
تونس واألردن التعاون املشترك
استقبل محافظ العاصمة الشيخ
طالل اخلالد  ،أمس في مكتبه بديوان عام
احملافظة ،سفيري اجلمهورية التونسية،
واململكة األردنية الهاشمية لدى دولة
الكويت أحمد بن الصغير ،وصقر أبو
شتال.
وقد تبادل احملافظ اخلالد ،األحاديث
ال��ودي��ة م��ع السفيرين وب��ح��ث معهما
القضايا ذات االهتمام املشترك وسبل
تطوير التعاون املتبادل مع دولتيهما
آلفاقٍ أرحب.
كما رحب احملافظ اخلالد ،بالتعاون
مع اجلانبني التونسي واألردني على
مختلف املستويات ،آمالً للسفيرين،
امل��زي��د م��ن التوفيق وال��س��داد ف��ي مهام
عملهما.
وم��ن جهته ،أك��د سفير اجلمهورية
التونسية أحمد بن الصغير قوةالعالقات
التونسية – الكويتية ،معربا ً عن خالص
شكره وتقديره حلفاوة االستقبال التي
ملسها من احملافظ اخلالد.
من جانبه ،قال سفير اململكة األردنية
الهاشمية صقر أبو شتال :إن العالقات
األردنية – الكويتية تتسم بعمق جذورها
عبر التاريخ وتتمتع ب��أواص��ر اإلخ��وة
واحملبة منذ القدم ،آمالً تطوير التعاون
الثنائي ب�ين اجل��ان��ب�ين خ�لال املرحلة
املقبلة.

محافظ العاصمة مستقبالً السفير التونسي

 ..وخالل استقباله سفير األردن

وفد طالبي كويتي يشارك بـ  16مشروع
تقني في امللتقى العلمي العاملي
يشارك وف��د طالبي كويتي في النسخة
ال 17من (امللتقى العلمي العاملي) املزمع
عقده في (أبوظبي) خالل الفترة من  22إلى
 28سبتمبر اجل��اري ب 16مشروعا تقنيا
وتطبيقيا.
ويوفر امللتقى املقام برعاية نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان فرصة أمام الطلبة
للتواصل ومناقشة مشروعات علمية ابتكرها
وصممها شباب في مجاالت عدة.
وقال نائب رئيس املنظمة العاملية لشغل
أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست
آسيا) الرئيس اإلقليمي ملكتب املنظمة عدنان
املير لـ (كونا) أمس إن الوفد يضم  20طالبا
وطالبة من مدارس وزارة التربية و(التعليم
اخلاص) فضال عن جامعة الكويت.
وأض��اف املير أن (املكتب اإلقليمي) عقد
اجتماعا متهيديا للوفد املشارك للتعريف
بامللتقى وال��ف��ع��ال��ي��ات املصاحبة مشيدا
بحرص وزارة التربية وأولياء أمور الطلبة
على إشراك قادة املستقبل في هذه التظاهرة
العلمية التي تشهد مشاركة  1650شابا من
 58دولة.
من جانبه قال املدير اإلقليمي ل(ملست
آس��ي��ا) داود األح��م��د ف��ي ت��ص��ري��ح مماثل
ل(كونا) إن الوفد الطالبي الكويتي يشارك
في امللتقى ب 16مشروعا تقنيا وتطبيقيا

الوفد الطالبي املشارك

ف��ض�لا ع���ن م���ش���روع ب��ح��ث��ي ع���ن ال��ذك��اء
االصطناعي.
وأض��اف األحمد أن امللتقى يوفر فرصة
للتواصل ومناقشة امل��ش��روع��ات العلمية
التي ابتكرها وصممها شباب ضمن مجاالت
األحياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وعلوم
األرض والطاقة والنقل.
وأوض��ح أن املشروعات املشاركة تشمل
أيضا مجاالت الهندسة والعلوم الرياضية
وال��ط��ب والصحة والفيزياء وعلم الفلك
والتكنولوجيا احل��ي��وي��ة .ول��ف��ت إل��ى أن
امللتقى سيشهد اجتماع اللجنة التنفيذية
ملنظمة (ملست) وعقد جمعيتها العمومية

باإلضافة إلى عقد (مؤمتر القادة) وحزمة
من الفعاليات واألنشطة منها ورش عمل
ومحاضرات.
وبحسب مركز أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني يعد امللتقى فرصة فريدة
لتبادل اخل��ب��رات والتعرف على املشاريع
العلمية للمشاركني ب��اإلض��اف��ة إل��ى بناء
عالقات ترابط وت��ع��اون دول��ي مع الوفود
املشاركة م��ن دول العالم .ويضم امللتقى
نخبة من العقول النيرة من شباب العالم ممن
يجمعهم حب العلوم والرغبة في االكتشاف
سيساهمون كل على ق��دره بإضافة ابتكار
جديد في مجاالت العلوم.

