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برعاية وحضور احملافظ ومشاركة جهات رسمية وأهلية وتطوعية

«األحمدي» نظمت يوم الوفاء الثاني وكرمت املعاقني ذوي اإلجنازات

اخلالد والعبدالله واحلضور يتابعون فقرات االحتفالية

ب��رع��اي��ة وح��ض��ور محافظ
األح��م��دي الشيخ ف��واز اخلالد،
نظمت محافظة األحمدي مساء
أمس األول “االثنني” يوم الوفاء
ال��ث��ان��ي ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخل��اص��ة “حفل القرقيعان”
وذل���ك ف��ي اس��ت��اد ش��رك��ة نفط
ال��ك��وي��ت ،ب��ح��ض��ور الشيخة
شيخة ال��ع��ب��دال��ل��ه وامل��ه��ن��دس
أنور األنصاري نائب مدير عام
شؤون التعليم والتأهيل بالهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
ومدير قطاع التواصل املؤسسي
بالبنك التجاري الكويتي يوسف
محسن ،ورئيس مجلس إدارة
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ألول��ي��اء
أم���ور امل��ع��اق�ين ورئ��ي��س ن��ادي
الطموح رحاب بورسلي ومدير
عام اجلمعية الكويتية لرعاية
امل��ع��وق�ين ه��اش��م ت��ق��ي ،وحشد
م��ن مسؤولي جمعيات النفع
ال��ع��ام وم��ؤس��س��ات املجتمع
املدني ورموز العمل االجتماعي
واإلن��س��ان��ي وال��ن��اش��ط�ين في
مجال شؤون ذوي االحتياجات

مسابقات وجوائز لألطفال املشاركني

اخل������اص������ةً ،ح���ي���ث ح��ظ��ي��ت
االح��ت��ف��ال��ي��ة ب��دع��م م��ن شركة
نفط الكويت والبنك التجاري
الكويتي.
وقال محافظ األحمدي الشيخ
ف��واز اخلالد :يتجدد اللقاء مع
يوم الوفاء في دورته الثانية في
أجواء من احملبة والود واإلخاء
 ،معكم أيها األع��زاء من األخوة
واألخ���وات واألب��ن��اء  ،وم��ع هذه
الكوكبة املتميزة م��ن األحبة
ال��ع��زي��زي��ن وال��ع��زي��زات على
نفوسنا والقريبني الى قلوبنا ،
من ذوي االحتياجات اخلاصة
الذين نعتز بهم دائما ونفخر.
وأض����اف اخل��ال��د :نستذكر
إجن���ازات متحدي اإلع��اق��ة من
الكويتيني والكويتيات  ،الذين
رس��م��وا وم��ا ي��زال��ون  ،ص��ورة
م��ض��ي��ئ��ة ل��ب��ل��ده��م ال��ك��وي��ت
كما نستذكر النتائج املبهرة
واجلوائز الثمينة التي حصدها
أبناء وبنات الكويت ،وهي خير
شاهد على أن متحدي اإلعاقة
في وطننا احلبيب عنصر فاعل

اخل���������������ال���������������د :ن�������ت�������ط�������ل�������ع إل�����������������ى ف�����ت�����ح
امل�������������زي�������������د م�������������ن األب�����������������������������واب ل�������دم�������ج
ذوي اإلع�������������اق�������������ة ف������������ي امل�����ج�����ت�����م�����ع
ال��ع��ب��دال��ل��ه :ن��أم��ل أن حت��ذو املؤسسات
األخ�������رى ح�����ذو م���ح���اف���ظ���ة األح���م���دي
ف��ي تنظيم ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات املتميزة
ف��ي التنمية وأن مالديهم من
إمكانيات يفوق ما يتاح لهم من
فرص.
ووج���ه احمل��اف��ظ الشكر إلى
ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى ش����ؤون ذوي
االع��اق��ة م��ن اجل��ه��ات الرسمية
واألهلية والتطوعية ومؤسسات
املجتمع املدني  ،مثمنا العناية
التي توليها احلكومة الرشيدة
لهذه الشريحة العزيزة  ،مجددا ً
ال��دع��وة ال��ى صناع ال��ق��رار في

الرفاعي يؤكد أهمية املوضوعات املدرجة على
أعمال املؤمتر السنوي لـ «الصحة العاملية»

مختلف اجل��ه��ات وامل��ج��االت ،
لتعزيز وفتح املزيد من األبواب
وامل��ج��االت أم���ام ذوي اإلع��اق��ة
ودمجهم التام في املجتمع ،وذلك
ي��أت��ي الستحقاقهم بالدرجة
األول���ى وألن املصلحة العامة
تقتضي ذلك.
وختم اخلالد قائال :ستبقى
أيادينا إن شاء الله ممدودة إلى
اجلميع ،للعمل والتواصل معــاً
بـروح الفريـق الواحـد  ،لتحقيق

اخليـر ملختلف فئات املجتمع
انطالقــاً م��ن محافظة اخليـر
األح��م��ـ��دي وص���والً إل��ى كافـة
مناطـق الكويت احلبيبة ،لتبقى
محافظتنـا على الدوام “أجمل”
مبشيئة رب العاملني ثم بجهود
املخلصني .
وخالل االحتفالية الرمضانية
التي شهدت حضورا ً الفتاً من
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة
وأول��ي��اء أم��وره��م والعديد من
ممثلي جمعيات النفع العام
 ،مت ت��ك��رمي ع���دد م��ن املبدعني
واألبطال الذين حققوا اجنازات
س���واء ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمللي
او االق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي  ،مثل
احملامية هنادي العماني اول
محامية كويتية ضريرة  ،وعبد
الرحمن العازمي احلاصل على
ع��دة ميداليات ف��ي لعبة تنس
ال��ط��اول��ة ،وال��ف��ن��ان التشكيلي
ن��اج��ي احل���اي ص��اح��ب العديد
من االجن��ازات الفنية الدولية ،
ووليد الدوسري احلاصل على
املركز الثاني ببطولة العالم في

رمي الرمح  ،إضافة الى تكرمي
الشيخة شيخة العبدالله وأنور
األنصاري ممثال عن الدكتورة
شفيقة العوضي مدير الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،
وممثل البنك التجاري الكويتي
يوسف محسن ،ونائب رئيس
مجلس ادارة جمعية اول��ي��اء
ام��ور املعاقني ه��دى اخل��ال��دي ،
وامل��س��ت��ش��ار االع�لام��ي حملافظ
االحمدي عبد الغني سعودي.
م��ن جهتها ق��ال��ت الشيخة
شيخة العبدالله أن محافظة
االح��م��دي بتاريخها العريق
وص��ي��ت��ه��ا اجل��م��ي��ل  ،تسعدنا
بتنظيم الفعاليات واالنشطة
والبرامج املجتمعية املتميزة
دائ��م �اً  ،ولها ب��اع طويل بهذه
االحتفاليات  ،وت��ك��رمي أبناء
وبنات الكويت املتميزين وذلك
ل��ي��س ب��ج��دي��د عليها ،متمنية
أن حت��ذو املؤسسات الرسمية
واألهلية حذو محافظة االحمدي
في هذا املجال.
وأوض������ح امل��ه��ن��دس أن���ور

محافظ األحمدي يكرم الشيخة شيخة العبدالله

األنصاري نائب مدير عام شؤون
التعليم والتأهيل بالهيئة العامة
ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة حرص
الهيئة على املشاركة ف��ي مثل
هذه امل��ب��ادرات املجتمعية التي
من شأنها دعم وتشجيع ابنائنا
وبناتنا من ذوي االحتياجات
واملساهمة في دمجهم باملجتمع
متمنيا التوفيق لهم.
م��ن جانبه ق��ال م��دي��ر ادارة
املكتب الفني مبحافظة االحمدي
إبراهيم ال��ف��ودري أن احملافظ
أشرف على كافة ترتيبات هذه
االحتفالية حرصا منه على ان
تخرج فعالياتها بصورة متميزة

تعكس األجواء الرمضانية التي
تعيشها كويتنا احلبيبة  ،الفتا
الى تنظيم العديد من املسابقات
وال��غ��ط��اوي وت��وزي��ع اجلوائز
على الكثير من املشاركني سواء
من ذوي االحتياجات اخلاصة
أو أولياء األمور .
وأضاف الفودري أن الدورة
ال��ث��ان��ي��ة ل��ي��وم ال���وف���اء الق��ت
استحسانا كبيرا من املشاركني
وت��ف��اع�لا متميزا م��ن املهتمني
بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة
س����واء اجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة او
االهلية والتطوعية عبر وسائل
التواصل االجتماعي.

محافظ العاصمة يرعى حفل قرقيعان األطفال متالزمة الداون

د .فواز الرفاعي أثناء املؤمتر

أكد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية
املساندة ب���وزارة الصحة الكويتية الدكتور
فواز الرفاعي أمس الثالثاء أهمية املوضوعات
والبنود امل��درج��ة على ج��دول أعمال اجلمعية
العامة ملنظمة الصحة العاملية هذا العام السيما
موضوع التغطية الصحية الشاملة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى ب��ه الرفاعي لـ
(كونا) على هامش مشاركته في أعمال الدورة
الـ  72للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية
واملنعقدة في الفترة ما بني الـ  20وال 28من مايو
اجلاري.

وأض��اف الرفاعي أن املشاركني سيناقشون
أيضا األحوال الصحية في األراضي الفلسطينية
احملتلة مبا فيها القدس الشرقية وفي اجلوالن
ال��س��وري احمل��ت��ل .وذك���ر أن اجلمعية العامة
ستبحث أيضا في ملفات استئصال مرض شلل
االط��ف��ال وس�لام��ة امل��رض��ى وتأثير التغيرات
املناخية على الصحة والبيئة فضال عن إتاحة
األدوية واللقاحات األساسية.
وتشارك دولة الكويت في أعمال هذه الدورة
بوفد من وزارة الصحة يترأسه وزير الصحة
الشيخ باسل الصباح.

الشيخ طالل اخلالد يتقدم احلضور

أك��د محافظ العاصمة الشيخ طالل
اخلالد  ،أن “ذوي االحتياجات اخلاصة
هم أصحاب اإلرادة والهمم العالية ممن
شرفوا الكويت في شتى امليادين ورفعوا
راية الوطن خفاق ًة في كل مكان”.
جاء ذلك في تصريح صحفي حملافظ
ال��ع��اص��م��ة ،م��س��اء أول م��ن أم��س على
هامش رعايته وحضوره حفل قرقيعان
األط��ف��ال متالزمة ال���داون ال��ذي أقامته

«النجاة اخليرية» تدعو أهل اخلير
لتوفير الكسوة والعيدية أليتامها

تكفل جمعية النجاة اخليرية أكثر من
 12أل��ف يتيم م��وزع��ون ف��ي مختلف دول
العالم ،وحت��رص اجلمعية على رعايتهم
وتعليمهم وتثقيفهم ،وف��ي ه��ذا الصدد دعا
مدير إدارة األيتام بجمعية النجاة اخليرية
محمد اخلالدي أهل اخلير وأصحاب األيادي
البيضاء وذوي القلوب الرحيمة إلى املساهمة
في تنفيذ مشروع الكسوة والعيدية ،وذلك
إلدخ���ال الفرحة وال��س��رور عليهم ف��ي عيد
الفطر املبارك ،أعاده الله على املسلمني باخلير
واليمن والبركات.
وأوض��ح اخل��ال��دي أن اجلمعية حددت
قيمة كلفة كسوة اليتيم الواحد بـ  10دنانير
والعيدية ب��ـ  10دنانير ،ليصبح إجمالي
تكلفة توفير الكسوة والعيدية لليتيم الواحد
 20دنانير ،مستشهدا بقول الرسول صلى
الله عليه وسلم “ أنا وكافل اليتيم كهاتني في
اجلنة ،وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».
وأوض��ح اخلالدي أن هذه املشاريع نوعاً
من أن��واع التكافل االجتماعي بني املسلمني
حيث يهدف إل��ى رس��م الفرحة واالبتسامة
على األيتام الفقراء خالل عيد الفطر املبارك
والتخفيف عن كاهلهم ،وأشار اخلالدي إلى أن
مشروع كسوة العيد يعد امتدادا ألكف اخلير

اخلالد يوزع مساعدات أهل اخلير لأليتام

واإلحسان الهادفة لنزع البؤس واحلرمان
من أجساد األيتام ،وإلباسهم لباس البهجة
والسرور ليكون للطفولة رونقها وبهاءها
ويصبح للعيد معناه.
وبني أن املشروع يعد ملسة حانية من أهل

اخلير وأص��ح��اب األي���ادي البيضاء لغرس
السعادة في نفوس ه��ؤالء األي��ت��ام في يوم
العيد ،فطوبى لتلك األيادي التي متتد في مثل
هذا اليوم لتزرع البسمة في وجوه الصغار
فتحل السعادة في نفوس الكبار.

محافظ العاصمة في لقطة مع مجموعة من احلضور

اجلمعية اخليرية للتضامن االجتماعي
ف��ي م��رك��ز ن��اص��ر عبدالرحمن املعجل
ألط��ف��ال ال���داون ف��ي منطقة اخلالدية ،
وذل��ك بحضور ممثلي وزارة الشؤون
االجتماعية وع��د ٍد من مسؤولي ديوان
عام احملافظة.
وق��ال اخلالد ،إن “األطفال من ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة ه���م أب��ن��ائ��ن��ا
وبناتنا..نحتضن قضاياهم ونبذل

قصارى جهدنا الحتوائهم وإسعادهم”،
منوهاًبأن “األطفال من متالزمة الداون
ميتلكون مهارات متميزةتبشر ببراعم
واعدة تشكل إضافة في املجتمع”.
ودع����ا إل���ى “مزي ٍد م���ن األن��ش��ط��ة
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ُت��ص��ق��ل م��ه��ارات
األطفال وتبرز إبداعاتهم” ،مشيرا ًإلى
أن “محافظة العاصمة ال تألوا جهدا ً
ف��ي دع��م كافة اجل��ه��ود التي تستهدف

رعاية األطفال وتقدمي يد العون ملختلف
املؤسسات احلاضنة لهم”.
وختم محافظ العاصمة الشيخ
َي
طالل اخلالد،تصريحه ،مُشيدا ً “ ِبدَور ّ
اجلمعية اخليرية للتضامن االجتماعي
ومركز ناصر عبدالرحمن املعجل ألطفال
الداون وغيرهما من اجلهات واملؤسسات
العاملة ف��ي مجال ذوي االحتياجات
اخلاصة في املجتمع”.

«زكاة سلوى» أقامت ملتقاها الرمضاني
أق��ام��ت جل��ن��ة زك���اة س��ل��وى التابعة
جلمعية النجاة اخليرية ملتقاها الرمضاني
للموظفني واملتطوعني ،وشارك الفعاليات
لفيف من قيادات جمعية النجاة اخليرية
واملدراء واملسؤولني ومحبي العمل اخليري
وذلك مبقر اللجنة مبنطقة سلوى.
ومن ناحيته رحب مدير اللجنة محمد
سالم الهولي باحلضور ال��ك��رام مشيدا ً
ب��دوره��م ال��ب��ارز واحلثيث ح��ي��ال خدمة
املستفيدين وتلبية رغ��ب��ات احملسنني،
والعمل بكل جد وإخ�لاص من أجل رفعة
العمل اخليري واإلنساني الكويتي.
وتابع الهولي :في شهر رمضان من كل
عام يتجدد اللقاء معكم ،والذي من خالله
نتبادل احلديث عن أهم املشاريع واألنشطة
اخليرية التي تخدم املستفيدين داخ��ل
الكويت ،حيث أن اللجنة تقوم بدور فعال
داخ��ل الكويت فمن مشاريعنا اإلنسانية
م��ش��روع “إحساس” وال����ذي يستثمر
امل��واس��م اخل��ي��ري��ة ويفتح األب����واب أم��ام
احملسنني ففي شهر رمضان نطرح مشروع
الكوبونات الغذائية لألسر املتعففة والتي
تتفاوت قيمتها تبعاً لعدد أف��راد األس��رة
تكفيهم امل��واد الغذائية مدة شهرا ً كامالً،
وفي مجال التعليم يعمل “ إحساس” على
توفير ال��رس��وم املدرسية للطالب داخ��ل
الكويت ،ويساهم وكذلك يساهم مشروع “
إحساس” في العديد من األنشطة اخليرية

تكرمي «التعريف باإلسالم» للجنة زكاة سلوى

داخل الكويت.
وأض���اف ال��ه��ول��ي :لدينا كذلك مشرع
ال��زك��اة وم��ش��روع س��ف��رة س��ل��وى لوالئم
اإلفطار ومشروع زك��اة الفطر و مشروع
كفالة األيتام حيث تبلغ قيمة الكفالة 20
دي��ن��ار كويتي ،ونقيم لأليتام األنشطة
التربوية وال��رح�لات الترفيهية وغيرها
من برامج الدعم النفسي التي تنسيهم ولو
للساعات قليلة مرارة اليتيم وللجنة زكاة
سلوى أنشطة أخ��رى مم��ي��زة منها دعم

األسر املتعففة والفقيرة ومساندتها وكذلك
توزيع زك��اة الفطر وغيرها من األنشطة
التي تقوم بها اللجنة داخل الكويت.
وي��ذك��ر أن��ه خ�لال ال��ل��ق��اء ق��ام��ت جلنة
التعريف ب��اإلس�لام بتكرمي جلنة زك��اة
سلوى مشيدة ب��دوره��ا اإلنساني الرائد
الذي تقوم به داخل وخارج الكويت مثمنة
استضافتها لفريق عمل التعريف باإلسالم
وذل��ك خ�لال عمل الصيانة مبقر اللجنة
الرئيسي مبسجد املال صالح.

