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املال وبصمة في مشروع »شباب اخلير لكويت اخلير«

جولة في جناح شركة تارجتاملال في جناح القرقيعان)أسامة البطراوي(النائب صالح املال ومحمد إبراهيم في جناح »األنباء«

منصور السالمني يسلم مجسم اجلائزة ملدير املؤسسة القطرية لرعاية املسنني يوسف املفتاح بحضور أعضاء وفد اجلائزة

فيصل الياقوت

الياقوت: مشاريع متميزة لصندوق إعانة المرضى في رمضان
دعا مدير جلنة التنمي���ة االجتماعية بجمعية 
صندوق إعانة املرضى فيصل الياقوت جموع األمة 
االسالمية والشعب الى اغتنام فرصة شهر رمضان 
املبارك والتعرض لنفحاته املباركة، سائال اهلل عز 
وجل ان يبلغ اجلميع أيام���ه الفضيلة والتوفيق 

لصيامه وقيامه.
وأوضح الياقوت في تصريح صحافي ان اجلمعية 
من خالل جلن���ة التنمية االجتماعية تتواصل مع 
قطاعات كثيرة في املجتمع ومنها مرضى املستشفيات 
الذي���ن تقيم لهم االنش���طة الثقافية والترويحية 
واملسابقات بجانب احملاضرات الشرعية التي تتضمن 
الفقه والتفسير والرقائق وغيرها، وبني الياقوت ان 
اجلمعية أنهت استعداداتها لتنفيذ مشروع إفطار 
الصائم الذي تنفذه داخل مستش���فيات الكويت، 
وتس���تفيد منه العمالة الفقيرة من عمال النظافة 

وغيرهم ممن تكون فترات عملهم اثناء س���اعات 
اإلفطار، فضال عن ضعف مرتباتهم التي ال تسمح 

لهم بقضاء احتياجاتهم االساسية.
واوضح الياقوت ان اجلمعية حتاول من خالل 
املشروع الذي تقيمه للسنة العاشرة على التوالي 
ان حتقق رغبات احملسنني الذين يحرصون على 
االستفادة من نفحات الشهر الفضيل بزيادة عطاءاتهم 
اخليرية من الصدقات والزكوات وحتى الكفارات 
والنذور طمعا ف���ي األجر واملثوبة التي يضاعفها 

اهلل عز وجل للمحسنني في هذه األيام.
وش���كر الياقوت كل من يس���اهم في املشاريع 
التوعوية ومشروع إفطار الصائم، داعيا املولى عز 
وجل ان يتقبل من اهل االحسان احسانهم وان يدمي 
على الكويت وأهلها نعمة األمن واإلميان والرخاء 

والنماء وسائر بالد املسلمني.

الطرفان اخلبرات في تقدمي اخلدمات للمجتمع 
بشكل عام وفئة املسنني على وجه التحديد.

وكان ملركز االستش����ارات العائلية جانب 
من الزيارة باعتباره مؤسس����ة ذات نفع عام 
تعنى بخدمة ورعاية االس����رة وكافة افرادها 
مبا يس����اهم في حتقيق التماسك واالستقرار 
االس����ري، وقد رحب رئيس املركز معن عادل 
قواص بأعضاء وفد االبن البار، وعرفهم على 
انشطة املركز وخدماته لزيادة الترابط االسري 

بحضور عدد من املسؤولني باملركز.
ثم حضر اعضاء وفد »االبن البار« حفل اليوم 
العلمي الدولي للشباب الذي اقيم حتت رعاية 
وزير الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما 
زار وفد اجلائزة املركز الثقافي للطفولة والذي 
يتولى بناء البنية الثقافية للطفل واحملافظة 

في خطوة استهدفت نشر الوعي االجتماعي 
وتنمية العالقات االسرية بني االجيال في دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومتاشيا مع جهود 
راعي جائزة البغلي لالبن البار ابراهيم البغلي 
لنشر اجلائزة عربيا ودوليا قام وفد من اجلائزة 
بزيارة الى عدد من املؤسسات االجتماعية في 
دولة قطر الشقيقة استهدفت تبادل اخلبرات 
في مجال خدم����ة املجتمع واالهتمام بالرعيل 

األول بشكل خاص.
ترأس الوفد خ����الل الزيارة عضو اللجنة 
العليا ورئيس جلنة التقييم منصور السالمني 
ورافقه كل من يعقوب يوسف اجلليجل، سعاد 
ياسني، خلود اخلالدي، ونادية الشطي وقد اطلع 
الوفد على جتارب عدد من املؤسسات القطرية 
العاملة في رعاية املس����نني وكذلك الطفولة، 
ومنها املؤسسة القطرية لرعاية املسنني التي 
قام رئيسها يوسف املفتاح بتقدمي شرح واف 
عن املؤسسة وأهدافها واخلدمات التي تقدمها 

للمسنني ونوعية الرعاية املقدمة.
ث����م ق����ام الوفد بزي����ارة ال����ى دار االمناء 
االجتماعي التي تعد احدى املنظمات االجتماعية 
التنموي����ة غير الربحية في قطر، وهي تهدف 
الى تطوير قدرات االسرة واملجتمع من خالل 
برامج متخصصة وشاهد اعضاء الوفد خالل 
جولته����م فيها فيلما وثائقي����ا عن املهام التي 

تقوم بها الدار.
ثم توجه اعضاء الوفد الى مركز قطر للعمل 
التطوعي حيث كان في استقبالهم كل من مديرة 
املركز ليلى زكي، وامني الصندوق عبداهلل املال 
وعدد من اعضاء مجلس االدارة، حيث عقد لقاء 
تنويري جمع اعضاء وفد اجلائزة مع اعضاء 
مجلس ادارة املركز والعاملني فيه، تبادل خالله 

على هوية الطفل القط����ري وتطوير مهاراته 
وقدراته ليصبح قادرا على التعامل مع متغيرات 
احلياة، وقام املدير الع����ام للجهاز التنفيذي 
عبداهلل طايس اجلميلي وبعض املس����ؤولني 
باملركز بتقدمي عرض وش����رح تفصيلي عن 
مه����ام املركز وخدماته. وخت����م الوفد جولته 
بزيارة مركز شباب الدوحة حيث اطلع على 
اهم انشطته برفقة رئيس مجلس االدارة احمد 
الزويدي، ومدير ادارة مراكز الشباب خالد املال 
وعضو مجلس اإلدارة عبداهلل جاسم. الى ذلك 
سيقيم راعي اجلائزة ابراهيم البغلي اليوم لقاء 
تعارفيا في فندق سويس بل بالزا الكويت يضم 
املشاركني في اجلائزة لهذا العام والفائزين بها 
خالل العامني املاضيني، بهدف تبادل اخلبرات 

فيما بينهم في مجال خدمة كبار السن.

تماشياً مع جهود البغلي لنشر الجائزة عربياً ودولياً

وفد »االبن البار« زار عددًا من المؤسسات 
االجتماعية في قطر لتبادل الخبرات

المال: نفخر بشبابنا الطموح القادر على االبتكار وعلينا دعم مشاريعهم

في الوقت احلال���ي يحمل طاقة 
مب���ادرة وابداع هائلة وال يتردد 
ابدا في عرضها للعامة وحتويلها 
الى مش���روع صغير ذي احالم 
كبيرة، وقد جنح الكثيرون فعال 
في االجناز واصبحوا من اشهر 
العالمات احمللية، وما يهدف اليه 
»يال شباب« هو توفير جو عام 
شبابي في بيئة تسمح لهم بهذا 
الذي يعرفهم بشرائح  احلضور 
املجتمع، فكل من يحضر يكون 
مشاركا او مشجعا او مستمتعا 
او باحث���ا عن اف���كار جديدة او 
شركاء او منافسني، فهذه البيئة 
تع���ود باملنفعة عل���ى اجلميع 
وتسمح للرعاة بعرض ملكاتهم 

الشبابية.
يذكر ان الراعي الذهبي للمعرض 
بنك الكويت الدولي والراعي الفضي 
شركة تارجت والراعي البرونزي 
الهدف االخضر والرعاية  شركة 
االعالمية جلريدة »األنباء« وشركة 
بي اتش س���فن وجريدة »كويت 
تاميز«، هذا وستس���تمر انشطة 
ف���ي مركز  اليوم  ال���ى  املعرض 
املؤمترات والرويال س���ويت في 
موڤنبيك املنطقة احلرة من الساعة 

8 مساء الى 1 صباحا.

اصحاب احلاجات بانهم ليسوا 
مبفردهم ف���ي مواجهة الظروف 
الى تس���ليط  واحملن باالضافة 
الضوء على معاناة فئة احملتاجني 
واظهار الوجه اجلميل لش���باب 
الكويت واملس���اهمة في تفعيل 
النش���اط اخليري بني الشباب 
وكذلك االرتقاء بسمعة اجلامعة 
في مجال العمل اخليري، اما خطة 
املشروع فتتمثل في انشاء قسم 
خاص ملساندة مرضى السرطان 
ورعايتهم ماديا ومعنويا وانشاء 
قس���م خ���اص لرعاي���ة االيتام 
واالهتمام بهم، فضال عن قس���م 
خاص لالهتمام بالعجزة واملعاقني 

معنويا وماديا.
من ناحيته، اوضح مؤسس 
ومدير برنامج »يال شباب« محمد 
ابراهيم ان »يال شباب« هو برنامج 
يهدف الى دعم وتطوير وتشجيع 
وتسويق املشاريع الشبابية عن 
طريق اقام���ة وتنظيم املعارض 
واالنشطة املختلفة كتقدمي الدورات 
وورش العمل التي تفيد الشباب 
البراز طاقات الش���باب الكويتي 
وتقدميه للمجتم���ع في جو من 

التنافس.
وتابع ابراهيم قائال: ان الشباب 

خدمة بلدهم، وقد وقفت مع تلك 
املجموعة وسأقف مع اي مجموعة 
شبابية ارى انها بالفعل تستحق 
الدعم وتس���تحق من يقف معها 

ويساعدها.
ه���ذا وق���د حتدث امل���ال الى 
املسؤولني عن مشروع »شباب 
اخلير لكويت اخلير« في اجلناح 
اخلاص بهم في املعرض والذين 
ان املشروع يهدف  اوضحوا له 
العون واملساعدة  الى تقدمي يد 
معنويا وماديا للمحتاجني واشعار 

التي تريد تقدميها بشكل تطوعي، 
ودفعت به���ذه املجموعة، ونحن 
اآلن بصدد مقابلة رئيس مجلس 
الوزراء حتى تشرح له مجموعة 
اجنازات املشاريع التطوعية التي 
باس���تطاعتها تقدميها حلكومة 
الكويت، وهي مش���اريع ضخمة 
وبعضه���ا مش���اريع هندس���ية 
وتخطي���ط ملناطق عش���وائية 
موج���ودة ف���ي الكوي���ت، وهم 
الشباب والشابات  مجموعة من 
الكويتيني املهندسني الذين يريدون 

املرء يشعر بالفخر وايضا يتفاءل 
في ظل ه���ذا الزخم من االحداث 
املؤسفة واحملبطة، لكن ما نراه في 

املعرض رفع نسبة التفاؤل.
وفي رده على سؤال »األنباء« 
حول افكاره في دور االنعقاد املقبل 
مبجلس االم���ة مبا فيه مصلحة 
الشباب، قال املال: في احلقيقة لقد 
جاءني في السابق مجموعة من 
الشباب تطلق على نفسها اسم 
»اجنازات«، وهي مجموعة تطوعية 
لديها بعض االفكار واالسهامات 

متابع���ا:  ويجعلنا نعتقد ان 
الكويت وهلل احلمد مازالت بخير 
وجميلة بشبابها وشاباتها وامتنى 
ان تستمر هذه املعارض وتتطور 
هذه املشاريع الصغيرة ألن تصبح 
مشاريع  اكبر ومستقرة ودائمة، 
كوننا نحن دائم���ا ندفع باجتاه 
الش���باب وبعدهم  اس���تقاللية 
عن القط���اع احلكومي ومحاولة 
تنمية قدراتهم واالجتاه للقطاع 

اخلاص.
واض���اف: ان املعرض يجعل 

مشرف ويدعو للتفاؤل بالشباب 
الكويتي الطموح واملنجز.

وتابع قائال: من املفرح ان نرى 
شباب الكويت بهذا االبداع والتميز 
وال���ذي بامكانه تنظيم معارض 
بهذا احلجم الضخم واملتنوع، كما 
اسعدني وجود هذا الكم الهائل من 
الشباب املنتج القادر على االبتكار 
وان يأت���وا مبنتج���ات بهرتني 
وأسعدتني للغاية، مؤكدا ان هذه 
التجمعات الشبابية وهذا اجلهد 

الشبابي يبث حالة من الفخر.

آالء خليفة
منتج���ات كويتية بس���واعد 
شبابية كويتية نسجت وصنعت 
وابتكرت فأبدع���ت ومتيزت في 
الرمضاني  معرض »يال شباب« 
الذي اقيم حتت رعاية وحضور 
النائب صالح املال مساء اول من 
امس في قاعة رويال سويت بفندق 
املوڤنبيك باملنطقة احلرة بحضور 

كثيف فاق املتوقع.
وامت���أت قاعت���ا املع���رض 
الش���بابية  الكويتية  باملنتجات 
املتنوعة والت���ي اختلفت ما بني 
العباءات الرمضانية واالكسسوارات 
واملأك���والت والعصائر اخلفيفة 
باالضافة الى املشغوالت اليدوية 
واملالب���س الرياضية، فضال عن 
اجنحة للقرقيعان وجناح شركة 
تارجت وايضا جناح مركز عبير 
2 التطوعي ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة وجناح مشروع شباب 

اخلير لكويت اخلير.
وجتول النائب صالح املال في 
ارجاء املعرض برفقة مجموعة يال 
شباب وعلى رأسهم مؤسس ومدير 

البرنامج محمد ابراهيم.
وقال النائ���ب صالح املال ان 
املعرض كتنظيم وامكانيات عمل 

مجموعة »يال شباب« نظمت المعرض الرمضاني برعاية »األنباء« وبحضور كثيف ومشاركة متميزة

من أجواء افتتاح المعرض
قام النائب صالح املال بافتتاح املعرض في 
متام الساعة 10 مس����اء ومن ثم اخذ جولة 
تفقدية في ارجائه برفقة مجموعة يال شباب وعلى 

رأسهم مؤسس البرنامج محمد ابراهيم.
اشاد النائب صالح املال بحسن تنظيم املعرض 
وضخامة املشاركة وكتب عبارات في جناح يال 
شباب جاء فيها »االعزاء القائمون على معرض يال شباب 
كل الشكر والتقدير على هذا اجلهد الرائع واجلميل والذي 
يدل على ان الش��باب الكويتي مازال قادرا على االبداع 

والتميز، بكم دائما الكويت اجمل« صالح محمد املال.
ش����ارك النائب صالح املال في جناح شباب 

اخلير لكويت اخلير بالبصمة والتوقيع.

التقى النائب صالح املال بس��فيرنا لدى اململكة 
االردنية الهاشمية الشيخ فيصل احلمود وحتدث 

اليه حديثا جانبيا.
وشارك سفيرنا لدى اململكة االردنية الهاشمية 
الشيخ فيصل احلمود بالبصمة والتوقيع كذلك 
في جناح شباب اخلير لكويت اخلير وضحك ممازحا 
النائب صالح املال وقال: ببصم للحكومة وبصير بصام 
للحكومة فضحك املال قائال: عطي بصمة للمعارضة.

كان االقبال كثيفا على قاعتي املعرض، واحلضور 
فاق العدد املتوقع واالزدحام كان شديدا داخل 
املعرض، والش��كر ملجموعة يال شباب السيما مؤسس 

ومدير البرنامج محمد ابراهيم على حسن التنظيم.


