
أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
قرارا وزاريا مينح الصالحية ملدير املكتب الصحي 
في طلبات متديد عالج احلاالت التي تستدعي ذلك 
للمرضى املبتعثني للعالج على نفقة وزارة الصحة 
وفقا لالئحة الصادرة بالقرار الوزاري اخلاص بذلك.
وق���ال الشيخ ب��اس��ل الصباح ل��� )ك��ون��ا( أمس 
اخلميس إن ذلك يأتي في إطار سعيه للتسهيل على 
مراجعي إدارة العالج باخلارج واملرضى املبتعثني 
ولعدم تأخر خططهم العالجية خ��الل عطلة عيد 

االستقالل وعيد التحرير. وأكد احلرص على حتقيق 
مصلحة امل��رض��ى املبتعثني وتبسيط وتسهيل 
اإلج���راءات ملراجعي إدارة العالج باخلارج خالل 

اإلجازات الطويلة.
ورف���ع ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ات أس��م��ى آي���ات التهاني 
والتبريكات لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وإلى سمو 
الشيخ حابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء وإلى 

الشعب الكويتي.
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أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د. حامد العازمي أن دول��ة الكويت تهتم 
برعاية الطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة 
في مختلف إعاقاتهم وهذا االهتمام ليس وليد 
الساعة بل مضى عليه أكثر من نصف قرن 
ويزيد أي منذ مطلع ستينيات القرن املاضي 
عندما بدأ األم��ر في انشاء املعاهد اخلاصة 
حتى تطور األم��ر منذ منتصف ثمانينيات 
القرن املاضي لتحويلها إلى مدارس التربية 
اخلاصة ليحصل الدارسني فيها على كافة 
التسهيالت من معلمني متدربني ووسائل 
نقل جلميع مناطق ال��ك��وي��ت اض��اف��ة الى 
اقسام العالج الطبيعي لالعاقة احلركية 
ومطبعة النور لطباعة املناهج بطريقة برايل 
للمكفوفني وكذلك تدريب لغة االشارة لتعليم 
الطالب الصم وغيرها الكثير من اخلدمات 

جلميع االعاقات .
وأض���اف ال��ع��ازم��ي خ��الل رع��اي��ت��ه حفل 
تكرمي طالبات مدرسة تأهيل التربية الفكرية 
ب��ن��ات بحضور ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د للتعليم 
اخل��اص والنوعي د. عبداحملسن احلويلة 
وم��دي��ر ادارة التربية اخل��اص��ة د.سلمان 
الالفي واملراقبني ومديرة املدرسة املستضيفة 
منال احملارب ، إن االهتمام في هذه الفئة من 
أبناؤنا يأتي بتوصيات مباشرة من قائد 
االنسانية سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ال��ذي يقوم بزيارة سنوية كل عام 
وخاصة في شهر رمضان الفضيل لعدد من 

األندية وجمعيات النفع العام التي تولي 
اهتمامها ب��ذوي االع��اق��ة مم��ا يدلل اهتمام 
سموه بهذه الفئة العزيزة علينا جميعا 
وهذه أحد األسس واملبادىء التي جعلت من 

الكويت مركزا للعمل االنساني 
واختتم العازمي تصريحه بأن رعايته 
وحضوره لتكرمي الفائقات مبدرسة تأهيل 
التربية الفكرية بنات نابع من إحساسه بدعم 
هذه الفئة الغالية على قلوب جميع الكويتيني 
خاصة وأن ه��ذا الالحتفال ج��اء تزامنا مع 
احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية هذه 
االحتفاالت التي تذكرنا بتكاتف وتعاضد 
أبناء الكويت ويتحقق هذا التكاتف في دعمنا 
لهذه الفئة فوجدنا في هذا الصرح التربوي 
مب���دارس التربية اخل��اص��ة اهتمام وعمل 
دؤوب لالرتقاء مبستوى طالبنا من هذه 
الفئة الى األعلى لينالوا أعلى الشهادات التي 
تفتح لهم املجال في إكمال دراستهم اجلامعية 
واالن��خ��راط ف��ي س��وق العمل فكل الشكر 
والتقدير لقطاع التعليم النوعي وجلميع 
العاملني في م��دارس التربية اخلاصة على 

هذه اجلهود املميزة 
وم��ن جانبه أك��د وك��ي��ل وزارة التربية 
امل��س��اع��د للتعليم اخل���اص وال��ن��وع��ي د. 
عبداحملسن احلويله أن م���دارس التعليم 
اخلاص والنوعي نظمت خالل شهر فبراير 
احتفاالتها مبناسبة األعياد الوطنية ومدرسة 
تأهيل التربية الفكرية بنات احدى مدارس 

التربية اخلاصة التي تعتني بتدريس  بناتنا 
م��ن االعاقةالذهنية وجتعلهم ينخرطون 
في سوق العمل بعد تخرجهن ويحق لنا أن 
نفتخر بكوننا مواطنني في كويت االنسانية 
هذا البلد الذي دعم القاصي والداني وليس 

غريبا ان يرعى أبناؤه مبختلف اعاقاتهم 
وق��ال احلويله ان ادارة م��دارس التربية 
اخلاصة تعمل كل ما بوسعها الشراك طالبها 
مبختلف اعاقاتهم باالعياد الوطنية وأغلب 
ط��الب ه��ذه الفئة ينتظرون شهر فبراير 
حتى يشاركو كويتهم احلبيبة احتفاالتها 
الوطنية بالكلمة واالش��ارة وهاهن طالبات 
التأهيل ي��ش��ارك��ن ال��ي��وم بحضور وزي��ر 
التربية والتعليم العالي الدكتور حامد 
العازمي يقدمن كل ما لديهن من اب��داع في 
حفل مميز حاولن ان تصل رسالتهن بحب 
وطنهن الكويت ورد اجلميل له فكل الشكر 
الدارة املدرسة على هذا االبداع والتميز الذي 
اعتدناه من جميع طالب وطالبات مدارس 

التربية اخلاصة
واختتم احلويلة تصريحه ب��أن قطاع 
التعليم النوعي مستمر بدعم ه��ذه الفئه 
بتعليمات مباشرة م��ن وزي��ر التربية د . 
حامد العازمي  بدعم هذه الفئة ومساعدتها 
وال��وق��وف ال��ى جانبهم وخ��ي��ر دل��ي��ل على 
ه��ذا الدعم حضوره حفل مدرسة التأهيل 
بنات بأعياد الكويت الوطنية على الرغم 
من مشاغله وأعماله اال انه وجد هذه الفئة 

تستحق دعمه لها ويدخل البهجة والسعادة 
في قلوبهم مما ي��ؤدي ال��ى رف��ع املعنويات 
لديهن . وب���دوره أك��د مدير ادارة م��دارس 
التربية اخلاصة د. سلمان الالفي في كلمته 
خ��الل احل��ف��ل  نتشرف ب��ال��وق��وف أمامكم 
فاهال بكم بهذا احلفل ال��ذي نطوي به عاما 
من البذل والعطاء واجتهدنا به فلما اجر 
االجتهاد فاهال بكل من حضر  بهذا الصرح 

التعليمي ال��ذي نكرم به كل عام كوكبة من 
بناتنا الطالبات فشكرا لكل طالبة فائقة 
للمجد ساهره ولالعاقك متحدية ولكل معلمة 
كانت نبراس علم تنير عقال راجحا والشكر 
موصول ملديرة املدرسة منال احمل��ارب على 

ماقدمته من جهود خالصة لطالباتنا
وق����ال ال���الف���ي: ت��ت��ق��دم  إدارة م���دارس 
التربية اخلاصة بجزيل الشكر و لراعي 

حفلنا هذا على تكرمه وحضوره مبشاركة 
ب��ن��ات��ه اح��ت��ف��االت��ه��ن ب��ال��ت��ف��وق وال��ن��ج��اح 
وك��ذل��ك  االحتفال بالعيد الوطني الثامن 
واخل��م��س��ني وذك�����رى ال��ت��ح��ري��ر ال��ث��ام��ن��ة 
والعشرين وبهذه املناسبة نهنىء أميرنا قائد 
اإلنسانية الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األم��ني واحلكومة والشعب الكويتي 

بأعيادنا الوطنية.

خالل رعايته حفل تكرمي طالبات مدرسة تأهيل التربية الفكرية

العازمي: نصف قرن مضى على اهتمام الكويت بذوي اإلعاقة 

العازمي يتوسط احلويلة والالفي واحملارب والطالبات الفائقات    د. حامد العازمي واحلويلة والالفي يتقدمون احلضور 

 جانب من احلضور

ج��ل  أ م��ن  ت��ع��م��ل  ص��ة  خل��ا ا ب��ي��ة  ل��ت��ر ا س  ر ا م���د  : ي��ل��ة حل��و ا
طنية لو ا د  عيا أل با تهم  قا عا إ مبختلف  بها  طال ك  ا شر إ

أكد احلرص على حتقيق مصلحة املرضى املبتعثني وتسهيل إجراءات  املراجعني

وزير الصحة مينح صالحية متديد عالج املرضى 
ملدير املكتب الصحي خالل عطلة األعياد

املطوع: لن ندخر جهدًا في دعم الطلبة »حفظة كتاب الله«

»التربية األساسية« تكرم الطلبة الفائزين
2  في مسابقة املرحوم عبدالله املطوع 

ضمن فعاليات ملتقى القرآن الكرمي لقسم الدراسات 
اإلسالمية في كلية التربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، أقيم احلفل اخلتامي لتكرمي 
الطلبة الفائزين في مسابقة امل��رح��وم عبدالله العلي 
املطوع حلفظ القرآن الكرمي في دورتها الثانية 2019، 
والتي نظمها قسم الدراسات اإلسالمية بالكلية، بحضور 
الشيخة أنيسة الصباح وعميد كلية التربية االساسية 
د. فهد الرويشد، وحتت إشراف رئيس القسم أ.د. اقبال 
املطوع، وشهد احلفل مشاركة واسعة من األكادمييني 

واألساتذة واملهتمني في هذا الشأن.
وأكد د. فهد الرويشد على أهمية استمرار هذه املسابقة 
التي حتث على حفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي، مثمنا دور قسم 
التربية االسالمية ود. إقبال املطوع في هذا املجال الذي 

يحتل أهمية كبرى في املجتمع.
وتوجه د. الرويشد بخالص الشكر والتقدير إلى 
القائمني على املسابقة التي وصفها باملميزة، معربا عن 
سعادته بوجود كوكبة من الطلبة الكويتيني، وكذلك غير 

الكويتيني وهو ما أعطى هذا املسابقة طابعا خاصا.
من جانبها أكدت د. إقبال املطوع ان الدورة الثانية من 
املسابقة تأتي تتويجا للنجاحات الكبيرة التي حققتها 
الدورة االولى من املسابقة العام املاضي، والتي شهدت 
مشاركة جمع غفير من الطلبة في الكلية، الفتة الى ان 
هذه املسابقة متيزت مبشاركة نخبة من طلبة الكلية من 
الكويتيني وجنسيات عربية وأجنبية جمعهم كتاب الله 
حتت سقف واحد. وأضافت د. املطوع »البد علينا جميعا 
ان نهتم بكتاب الله الكرمي وتكرميه عبر حفظه وتالوته 
في كل حني، معتبرة القرآن الكرمي مالذا أمنا لالنسان في 
كل وقت، فيما شددت في الوقت ذاته على ضرورة ترسيخ 
ثقافة حب ال��ق��رآن في نفوس االب��ن��اء السيما من فئتي 

الناشئة والشباب.
وقالت: »لقد أثلج صدورنا مشاركة 5 طالبات من فئة 
»الصم«، وقد فازت باملرتبة االولى لطالبات الصم الطالبة 

هنوف الظفيري، حيث حفظت القرآن الكرمي كامال.
واش��ادت د. املطوع بالدعم الكبير والالمحدود الذي 
قدمه أب��ن��اء امل��رح��وم عبدالله العلي امل��ط��وع م��ن خالل 
دعمهم للطلبة حفظة كتاب الله، كما توجهت بالشكر 
جلميع املساهمني في جناح املسابقة. من جهتها ثمنت 
الشيخة أنيسة الصباح اجلهود احلثيثة املبذولة من قبل 
القائمني على املسابقة بهدف اجناحها، مستشهدة بحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم: »هم أهل القرآن، أهل الله 

وخاصتة«
وشهد احلفل تكرمي كال من الشيخة أنيسة الصباح، 
عميد كلية التربية االساسية د. فهد الرويشد، د. اقبال 

املطوع رئيسة قسم الدراسات االسالمية بكلية التربية 
االساسية، أ. فتوح امل��ط��وع، عبدالرحمن املطوع جنل 
الراحل عبدالله املطوع، د. شيخة املطوع، وع��ددا من 

االساتذة املشاركني في املسابقة. كما مت تكرمي الطلبة 
الفائزين بجوائز املسابقة في دورتها الثانية 2019، 
وتوزيع الهدايا النقدية عليهم وفقا  ملراكزهم في املسابقة.

لقطة جماعية للمكرمني

الشيخة أنيسة الصباح تتسلم درعاً من د. إقبال املطوع

في أمسية شعرية جماهيرية أقيمت ضمن معرض وفعاليات »الفهد .. روح القيادة«

سعود بن عبدالله: » سالم احلب يا 
دار الصباح وديرة الشجان«

بحضور جماهيري الفت يتقدمه عدد من أصحاب السمو األم��راء والشيوخ من اململكة العربية 
السعودية ودولة الكويت ونخبة من الشعراء والشخصيات البارزة ومحبي الشعر من البلدين، 
أقيمت يوم أمس األول مبركز جابر الثقافي األمسية الشعرية للشاعر الدكتور صاحب السمو األمير 
سعود بن عبدالله بن محمد، ضمن معرض وفعاليات تاريخ امللك فهد بن عبدالعزيز »الفهد .. روح 

القيادة«.
وعبر سمو األمير سعود بن عبدالله في بداية األمسية عن شكره وتقديره للقائمني على املعرض 
وفعالياته، وعلى دعوته إلقامة األمسية الشعرية، وبارك لدولة الكويت وشعبها أفراحها مبناسبة 

األعياد الوطنية.
واستهل سمو األمير سعود بن عبدالله األمسية بقصيدة »املصمك«، والتي تضمنت أبيات شعرية 

وطنية قدم خاللها التحية لدولة الكويت واململكة العربية السعودية، حيث قال مبطلعها:
م������ن امل����ص����م����ك وم�������ن درع������ي������ة آل س�����ع�����ود ال���ص���م���ان

وم��������ن ق����ب����ر م��������اله امل�����ج�����د واإلمي�������������ان وس��������ط ال����ع����ود
س�������الم احل�������ب ي�����ا دار ال����ص����ب����اح ودي����������رة ال���ش���ج���ان

س�������الم اجل���������ار وامل�������ق�������دار وال������ت������اري������خ وآل س���ع���ود
ع����ل����ى دار م�����ع�����زي ي�������وم ج�����اه�����ا ل�����ه رب�������ع واوط���������ان

رم�������ت ل�����ه ص�����دره�����ا ب�����احل�����ب وال����ت����ق����دي����ر وامل�����وج�����ود
وأن������ال������ي دي��������رة جت���ل���ى ع�����ن ال����ض����اي����ق ك������در وأح��������ران

ب���������الدي ق���ل���ب���ه���ا جن������د امل�����ع�����ال�����ي وال�����ب�����ح�����ور ع���ض���ود
ب���������الدي وال�����ك�����وي�����ت ت���ش���ي���ل ح�����ب ص���������ادق ال�����وج�����دان

ل����ن����ا غ����ي����ر ال����ن����س����ب دي�������ن وم����ص����ي����ر وك����ل����ن����ا م���ح���س���ود
بعدها قدم األمير الشاعر سعود بن عبدالله العديد من القصائد، وأجمل األغاني التي تغنى بها 
أشهر الفنانني اخلليجيني والعرب، وسط تفاعل احلضور، وفي اخلتام قام سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى دولة الكويت صاحب السمو األمير سلطان بن سعد بن خالد بتكرمي صاحب السمو 

األمير سعود بن عبدالله بن محمد.


