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بيبي الفهد افتتحت السوق الخيري

المهدي: نأمل إنشاء مركز للتدخل المبكر 
لألطفال يلبي احتياجات المعاقين

قرقيعان  »معاكم التطوعية« لنزالء دور الرعاية

بشرى شعبان
الفهد  الش����يخة بيبي  اشادت 
بجهود العاملني في مركز التدخل 

املبكر لرعاية املعاقني.
وقالت في تصريح صحافي عقب 
افتتاح السوق اخليري الذي ينظمه 
املركز ان ما ش����اهدته من جهود 
مبذول����ة يثلج القلب ويؤكد مدى 
التكاتف بني فئات املجتمع املختلفة، 
وان ما يقدمه العاملون في هذا املركز 
من جهد يشكرون عليه لهذه الفئة 
العزيزة على قلوب اجلميع يستحق 
منا كل عناي����ة واهتمام واضافت 
انه اذا قدمنا لهم الرعاية والتأهيل 
الالزم في سنوات عمرهم املبكرة 
بالطبع سيتخطون مشكلة اعاقتهم 
وسيساهم ذلك في تنمية مواهبهم 
وطاقاتهم، وتوجهت الشيخة بيبي 
بالتهنئة الهل الكويت مبناسبة شهر 
اخلير والبركة. بدوره توجه مدير 
ادارة رعاية املعاقني خالد املهدي 
بالش����كر والتقدير للشيخة بيبي 
الفهد ملشاركتها ابناء املركز واسرهم 
هذا املعرض الذي دأب املركز على 

بشرى شعبان
أكد رئيس مجموعة معاكم التطوعية مش���عل 
الشمري ان املجموعة اختارت دور الرعاية للقيام 
بالعمل التطوعي مع هذه الفئات التي تستحق كل 
عناية واهتم���ام. وقال في تصريح صحافي عقب 
حفل القرقيعان الذي نظمته املجموعة لنزالء دور 
الرعاية االجتماعية ان مجموعة معاكم التطوعية 

تعمل بالتنس���يق واملش���اركة مع ادارة األنشطة 
واإلعالم في املجمع، وهي حترص على مش���اركة 
جميع النزالء من مختلف فئاتهم في األنشطة التي 
تنظمها لنزالء قطاع الرعاية. بدورها أكدت رئيسة 
مجموعة الفرحة واألمل التطوعية أميرة الشمري 
أهمية العمل التطوعي مع هذه الفئات التي حتتاج 

لكل كلمة حلوة تدخل البهجة على نفوسهم.

انه ليشرفني ويسعدني ان اكون 
هنا بينك����م مع اس����رة العاملني 
ب����إدارة رعاية املعاق����ني ومبركز 
التدخ����ل املبكر لالطفال املعاقني � 
قطاع الرعاية االجتماعية بوزارة 
الش����ؤون. واشارت إلى ان املركز 
يقدم لالطفال اخلدمات النفس����ية 
واالجتماعية والتربوية في مرحلة 
مبكرة من حياة الطفل من الوالدة 

الى سن دخول املدرسة.

تنظيمه للعام الثالث على التوالي. 
واشاد بجهود العاملني في املركز 
الذين يبذلون قصارى جهدهم في 
العطاء عل����ى الرغم من الظروف 
احمليطة باملركز والتي تؤثر سلبا 
على العمل. ومتنى املهدي ان يتم 
انشاء مركز متكامل لالطفال املعاقني 
يلبي االحتياجات ويكون في منطقة 
الوصول اليها اسهل. وألقت مشرفة 
الدار منى العلي كلمة قالت فيها: 

تكرمي الشيخة بيبي الفهد

»الهالل األحمر« توزع مؤنًا غذائية 
وكسوة العيد على األسر المحتاجة

وزعت جمعية الهالل االحمر مؤنا ومواد غذائية وكس���وة العيد على 
اسر محتاجة داخل الكويت مبناسبة شهر رمضان املبارك.

وذكر بيان صحافي للجمعية ان توزيع هذه املس���اعدات استمر ملدة 
اسبوع على االسر احملتاجة واملسجلة في برنامج املساعدات احمللية التابع 
للجن���ة االجتماعية باجلمعية بعد قي���ام متطوعي ومتطوعات اجلمعية 
بزيارات متكررة لهذه االس���ر للتأكد من استحقاقها للمساعدات من عدمه 
حسب مشروع مساعدة االس���ر احملتاجة داخل الكويت. واوضح البيان 
ان هذا املش���روع »يوليه رئيس واعضاء مجلس ادارة اجلمعية االهتمام 
الكبير على الرغم من املساعدات الكبيرة التي تقدمها اجلمعية للمحتاجني 
خارج الكويت على مدار العام. واشار الى ان اكثر من 4100 اسرة محتاجة 
اس���تفادت من هذا املشروع االنساني، خاصة بعد زيادة نوعية املواد في 
شهر رمضان املبارك حتى تشمل جميع احتياجات هذه االسر ملا لهذا الشهر 
من خصوصية، مبينا ان هذه املواد الغذائية اشتملت على االرز والسكر 
والطحني واحلليب والزيوت النباتية والشاي واملعكرونة والتمور ومواد 
اخرى. وذكر ان هذا املشروع يتم بالتعاون مع االمانة العامة لالوقاف التي 

تساهم في توفير هذه املواد لالسر احملتاجة داخل الكويت.

» الزراعة« تدعو لاللتزام بقانون الرعي

افتتاح السوق الخيري الثامن بقاعة سالم العلي بقرطبة

منى الصقر لـ »األنباء«: نسعى الفتتاح مراكز جديدة إلصالح
ذات البين وإنشاء محكمة األسرة لحل المشاكل بشكل سلمي

أكدت أن اختيارها يؤكد ثبات مكانة الكويت في »أوسكار« تكنولوجيا األمم بالعالم

الحشاش تقدم حفل جائزة األمم المتحدة
للمحتوى اإللكتروني في المكسيك للمرة الثالثة على التوالي

مهندسة كمبيوتر متخصصة 
ف���ي تكنولوجي���ا املعلومات 
واالنترنت ولها عدة مش���اريع 
واجنازات محلية وعاملية تعنى 
الثقافة االلكترونية في  بنشر 
املجتمعات بدأتها عام 1999 منذ 
كانت طالبة في كلية الهندسة 

بجامعة الكويت.
وتش���غل احلش���اش حاليا 
منصب امني عام جلائزة الكويت 
االلكترونية التي تقيمها مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي برعاية 
صاحب الس���مو االمير وقد مت 
تعيينها دوليا م���ن قبل االمم 
املتح���دة مبس���مى »القيادية 
االلكترونية لالمم املتحدة« ومت 
اختيارها للمرة االولى لتوزيع 
اجلوائ���ز في ع���ام 2005 الذي 
اقيم في تونس ومت اختيارها 
للم���رة الثانية ف���ي عام 2007 
واقيم ف���ي ايطاليا وهذا العام 

في املكسيك.

اجلائزتني اللتني فاز بهما موقع 
»مكتبة االوقاف« على االنترنت 
عن فئ���ة العل���وم االلكترونية 
وموقع »العاب كوت بوس���تة« 

عن فئة الترفيه االلكتروني.
واوضحت ان هذه املشاريع 
الكويتية التي متكنت من الفوز 
العاملية محليا  التصفي���ات  في 
ومن ثم ترشيحها من قبل جائزة 
الكويت االلكترونية التي تقيمها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
برعاية سامية من صاحب السمو 

االمير .
وقالت احلشاش انها ستشارك 
بورقت���ي عمل ف���ي اجتماعات 
مس���ؤولي حتالف االمم املتحدة 
للتكنولوجي���ا )غاي���د( والتي 
ستعقد يومي 3 و4 سبتمبر بهدف 
استخدام التكنولوجيا للتطوير 
مبا يحق���ق اهداف االلفية لالمم 

املتحدة.
يذك���ر ان من���ار احلش���اش 

شرقية س���تترك االثر االيجابي 
في عقول املش���اهدين الغربيني 
العربي خاصة  عن دول الوطن 
الكويت لفرض الوجود الكويتي 

في منظمة عاملية.
واضافت احلشاش ان الكويت 
ستحظى بفرصة التكرمي من خالل 

سيحظى بحضور دولي من كبار 
مسؤولي االمم املتحدة ومسؤولي 
االحتاد االوروبي ودول آسيوية 
وافريقي���ة اضافة الى رؤس���اء 
الش���ركات  تنفيذيني من كبرى 
العاملية واكادمييني واملتخصصني 
في عالم املعلوماتية واالنترنت 
وصناعة أجهزة احلاسب اآللي 

لتكرمي الفائزين.
واكدت احلش���اش ان لغتها 
االجنبية وعضويتها في مجلس 
االدارة هو سبب االختيار املتكرر 
لها موضحة انها اول عضو من 
الشرق األوس���ط في عام 2006 
فتم اختيارها لتقود احلدث األهم 

تكنولوجيا امام العالم.
وقال���ت ان رؤس���اء احلفل 
ورؤساء احلكومات يهمهم كثيرا 
احلضور في هذه املناسبة املتوقع 
ان حتظى بنسبة مشاهدة عالية 
التلف���زة االجنبية  في محطات 
العاملي���ة وذل���ك الطالل���ة فتاة 

 اختارت جائزة األمم املتحدة 
للمحت���وى االلكتروني م.منار 
احلشاش لتقدمي حفلها العاملي 
الذي تقيمه الي���وم في مدينة 

مونتيري املكسيكية.
وقالت م.منار احلشاش في 
تصريح صحافي ان جائزة األمم 
املتحدة للمحتوى االلكتروني 
املقامة حتت رعاية رئيس مجلس 
ادارة اجلائزة البروفيسور بيتر 
بروك اختارته���ا للمرة الثالثة 
عل���ى التوالي لتق���دمي احلفل 
العاملي للجائزة الذي يقام مرة 

كل سنتني.
واضافت احلش���اش ان ثقة 
جائزة االمم املتحدة للمحتوى 
االلكترون���ي تؤكد ثبات مكانة 
الكويت في اوسكار تكنولوجيا 
االمم بالعال���م مبينة انه خالل 
احلفل س���يتم تكرمي الفائزين 
املتنافسني من أكثر من 160 دولة 
باجلائزة. واوضحت ان احلفل 

أسامة أبوالسعود
حتت رعاية مدير ادارة االستشارات األسرية افتتح بقاعة سالم العلي بقرطبة 
مس���اء امس االول الس���وق اخليري الثامن لالستشارات األسرية والذي يضم 
العديد من األعمال الفنية واملش���غوالت واألزياء الكويتية املتميزة بهدف دعم 
عمل االستشارات األسرية ودراساتها وأعمالها التي تصب في صالح األسرة. 
وأكدت منى الصقر في تصريحات ل� »األنباء« أن ادارة االستشارات األسرية 
تقوم بجهود كبيرة في اصالح ذات البني والتوفيق بني األزواج مشددة على أن 
عدد حاالت الصلح بلغ في عام 2008 وحده 2243 حالة وهو ضعف عدد حاالت 
الصلح التي متت بني األزواج في عام 2007 نتيجة لتجاوب الناس ومعرفتهم 
باإلدارة واالستشاريني. ولفتت الى وجود دعم كبير من األمانة العامة لألوقاف 
وجمعية الروضة بافتتاح مراكز ذات البني املسائية، موضحة ان املراجعني في 
الفترة املسائية يكونون اكثر قابلية للتصالح قبل الدخول في احملاكم والقضايا. 
وعن اجلديد الذي تهدف اليه االدارة قالت الصقر »نسعى الفتتاح مراكز جديدة 
الصالح ذات البني واالستشارات األسرية وانشاء محكمة األسرة واملراكز املسائية 

التي ستحل كثيرا من املشاكل بشكل سلمي دون اللجوء للقضاء«.

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
أمس أهمية االلتزام بقانون الرعي الذي يحدد املناطق 
املسموح بالرعي فيها وال يسمح بتجاوزها للحفاظ 

على مشاريع الزراعة التجميلية في الكويت.
وقالت الهيئة في بيان صحافي انه انتش����رت في 
اآلونة االخيرة ظاهرة الرعي بجانب الطرق األمر الذي 

يتسبب في أضرار بالغة على البيئة.
واضاف����ت ان عدم تع����اون املواطنني مع اجلهات 
احلكومية يعد عائقا أمام تنمية وتطوير ما تقدمه هذه 
اجلهات من خدمات ومنها الزراعة في الطرق واحلدائق 
العامة ومنشآت الدولة، مشيرة الى ان عدم االلتزام 
بقانون الرعي يعرض املواطنني واملاشية ومرتادي 

الطرق وسياراتهم الى اخلطر.
وأفادت بان االلتزام بتنفيذ القوانني واللوائح املنظمة 

يحتاج الى وعي وثقافة عامة للمحافظة على سالمة 
املواطنني واملجتمع بكل فئاته وممتلكاته.

واش����ارت الى ان الهيئة تعمل جاهدة على تنمية 
الوعي لدى املواطن بشأن أهمية احملافظة على البيئة 
واحلدائق العامة والزراعة التجميلية وكل ممتلكات 

الدولة التي هي ممتلكات للمواطنني جميعا.
واضافت ان الهيئة تعمل على نشر االرشادات في 
الوسائل السمعية واملرئية واملقروءة ووضع األسوار 
الشبكية على حدود الطرق وفي املناطق التي مينع 
الرعي فيها اضافة الى سن اللوائح والقوانني املنظمة 

للرعي من حيث أوقات ومواقع الرعي اآلمن.
ولفتت الى ان موظفي الهيئة لهم حق الضبطية 
القضائية لغير امللتزمني من مربي ورعاة املاش����ية 

واألغنام.

م.منار احلشاش

جلنة زكاة العثمان

جمعية النجاة اخلريية

اإفطـار ال�صائم
»من فطر �صائمًا كان له مثل �أجره...«
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عن طريق ��صتقطاع بنكي

�لرئي�صي �لتمويل  بيت   1550/8 رق��م  ح�صاب  على 

�ت�صل بنا ي�صلك مندوبنا

مقر اللجنة: حويل - �سارع تون�س - خلف �سوق املوعد- بجانب م�سجد ال�سايجي

ت: 22667780 - 22629843 - 99401011
للمتربعني/ مدير اللجنة اأحمد باقر 99679700

پ دينار واحد اإفطار ال�سائم ل�سخ�س واحد.

پ )30( دينار اإفطار ال�سائم طوال ال�سهر الكرمي لفقري 

واحد.

پ )150( دينار اإفطار ال�سائم طوال ال�سهر الكرمي لأ�سرة 

فقرية من )7( اأفراد.

پ )150( دينار اإفطار ال�سائم يف امل�سجد جلميع العمال 

والفقراء يف املناطق املكتظة بالعمال ليوم واحد.

امل�سجد ط��وال �سهر  ال�سائم يف  اإفطار  پ )3000( دينار 

املناطق  يف  والفقراء  العمال  جلميع  الكرمي  رم�سان 

ذات الكثافة العمالية الفقرية.

اإف���ط���ار ال�����س��ائ��م ط���وال حياتك  پ )300( دي��ن��ار وق��ف��ي��ة 
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