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المؤسسة الحكومية الدولية الستخدام الطحالب الدقيقة سبيرولينا لمكافحة سوء التغذية
المراقب الحكومي الدولي لدى المجلس االقتصادي االجتماعي لألمم المتحدة
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"ھناك كثير من البشر يتضورون جوعا في العالم ،حتى إن رحمة ﷲ ال يمكن أن تظھر لھم إال في شكل خبز"

المھاتما غاندي
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بيان صحفي رسمي
سفير )امسام( للنوايا الحسنة ونجم الغناء اإلماراتي معالي حسين الجسمي
يزور مركز راشد لذوي اإلحتياجات الخاصة

مصدر الصور :وكيل أعمال السفير الجسمي

صاحب السمو الشيخ،
معالي السفير حسين الجسمي مع األطفال المعاقين جسديا ً وذھنيا ً في مركز راشد لذوي اإلحتياجات الخاصة

المقر الرئيس لـ)امسام( بنيويورك ،في الحادي عشر من يونيو 2010
قام معالي حسين الجسمي سفير النوايا الحسنة بزيارة )مركز راشد لذوي اإلحتياجات الخاصة( الذي ييقدم خدماته لألطفال الذين يع انون م ن
إعاقات جسدية وذھنية ،وذلك في مبنى المركز الذي صمم خصيصا الستضافة األطفال المعاقين من مختلف الجنسيات .ويتطلب قبول األطف ال
بالمركز إستصدار شھادة رسمية تثبت حالة الطفل .ويقدم مركز الرعاية والتعليم والعالج لمختلف أنواع اإلعاقة بما في ذلك الصمم ،الرب اعي،
متالزمة )داون( والتخلف العقلي المعتدل والشديد.

وتسھم الزيارة التي قام بھا معالي السفير الجسمي ف ي وض ع األطف ال ف ي المرك ز عل ى الطري ق الص حيح ،حي ث ص رح معالي ه ق ائالً) :يج ب
تغيير نظرة المجتمع إلى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وكذلك تشجيع أسرھم على إشراكھم في المجتمع بشكل أكثر انفتاحا ً(.
ت م تعي ين الش اعر والمط رب والموس يقي اإلم اراتي حس ين الجس مي الح ائز عل ى ع دة ج وائز ،س فيراً للنواي ا الحس نة ف ي الراب ع م ن ين اير
*
الماضي من قبل المؤسسة الحكومية الدولية الستخدام الطحالب الدقيقة )سبيرولينا( لمكافحة سوء التغذي ة  ،وأت ى التعي ين دعم ا ً ألھ داف األم م
المتحدة اإلنمائية لأللفية وتحقيقا ً لتعھدات )امسام( في استخدام السبيرولينا كوسيلة فعالة لمكافحة سوء التغذي ة الح اد ف ي البل دان النامي ة .ويلع ب
النشاط وروح المبادرة اللذان يتمتع بھما معالي حسين الجسمي دوراً محوريا ً في دعم الط الب ذوي االحتياج ات الخاص ة ال ذين يحتل ون مكان ة
خاصة في قلبه ،ويمتد نشاط الجسمي إلى كافة أنحاء العالم العربي.
وقد أسھمت مسيرة حياته العملية كفنان مرھف في تأجيج حماسه وتعاطفه مع القضايا اإلنس انية .حي ث ش ارك ف ي )لي الي فبراي ر( ف ي الكوي ت
كضيف شرف في االحتفال الدولي للمفوضية الفلسطينية بباريس والذي عقد بمشاركة نجوم العالم لدعم أطفال )غزة( .وقد ظل حسين الجسمي
أحد أبرز النجوم في العالم العربي ألكثر من عقد من الزمان.
باإلضافة إلى مشاركاته المميزة في مختلف المھرجانات في البحرين وسوريا ولبنان ومصر ،يعتبر الجسمي أول فن ان عرب ي يغن ي ف ي )قاع ة
ليدو( الشھيرة في باريس ،باإلضافة للكثير من المھرجانات العربي ة والعالمي ة وظھ وره عل ى مس ارح كب رى ف ي ب اريس ولن دن وك ان وجني ف
وماربيال .وقد شارك الجسمي في العديد من األحداث المحلية خالل العام الماضي حيث شارك في ختام كل من الموسم الثالث للتظاھرة الثقافية
المميزة )شاعر المليون( والتي تبث على شاشة تلفزيون أبو ظبي ،ومھرج ان )المي دان( برعاي ة س مو الش يخ حم دان ب ن محم د آل مكت وم ول ي
عھد دبي .وشارك أيضا في أوبريت )ستون من ذھب( لصقر العرب وذلك على ش رف ص احب الس مو الش يخ ص قر ب ن محم د القاس مي ح اكم
إمارة رأس الخيمة.

تم تتويج وتكريم حسين الجسمي بمختلف الجوائز المتميز ن وجز منھ ا م ا يل ي :المرك ز األول ف ي مھرج ان الفي ديو كلي ب للع ام  2003ألغني ة
)بودعك( ،جائزة أفضل فنان خليجي في استطالع أوسكار بمصر لموسم  ، 2005-2004كم ا ت م منح ه لق ب )س فير الش باب( ع ام  2006م ن
قبل جامعة الدول العربية ،وأسبغ عليه لق ب مط رب الع رب ف ي الع ام  2007ح ين ح از أيض ا ً ج ائزة أفض ل أغني ة عربي ة ع ن رائعت ه )بحب ك
وحشتيني( ،كما حصل على جائزة تقديرية كأفضل فنان عربي عن أعماله السنوية في المھرجان الفني للعام  .2009وقد أطل ق علي ه جمھ وره
ومحبيه من خالل شبكة اإلنترنت لقب )الفن ان المرھ ف( ،وخصوص ا بع دما أطل ق أغنيت ه )أن ا الش اكي( .وف ي ال ذكري الثالث ين لمجل ة )زھ رة
الخليج( تم منحه وسام أفضل فنان عربي لتلك السنة ،وأغدق عليه اللقب الذي يعشقه معجبوه )إمبراطور األغنية العربية(.

دعمــكم لـ)امـسام( دعـ ٌم للحــياة!
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)امسام( ھي منظمة حكومية دولية مسجلة في إطار مجموعة معاھدات األمم المتح دة ،رق م  37543-37542بت اريخ  12يوني و  2001تح ت البن د  102م ن ميث اق األم م المتح دة .وت م م نح )امس ام(

مركز المراقب االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المتحدة وفقا للقرار رقم  E/2003/212بتاريخ  5مارس  .2003وتتمتع بوضع دبلوماسي فعلي في االراضي االميركية.

