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 أشاد بتجربة الرياض في إقامة حفل زفاف جماعي لـ ٥١ معاقًا ومعاقة

 الحسيني: «صروح الخيرية» تدعو إلقامة 
عرس جماعي للمعاقين في الكويت

والجهات  المجتمعيـة  المؤسسـات   نطالب 
الخيرية بالوقوف إلى جانب ذوي االحتياجات الخاصة  

  ليلى الشافعي
  قال نائب رئيس 
ادارة مبرة  مجلس 
اخليرية  صـــروح 
العام سالم  واملدير 
اتقدم  احلســـيني: 
بالتهنئـــة باســـمي 
وباسم جميع العاملني 
في مبـــرة صروح 
اخليريـــة الخواننا 
الذين مت  املعاقـــني 
زفافهـــم اخيرا في 
حفل زفاف جماعي 
الرياض  في منطقة 
حيث شمل هذا احلفل 

زواج ٥١ شابا من ٥١ مثيالتهم.
  ويعتبر هـــذا احلفل هو اول حفل 
زفـــاف جماعـــي للمعاقـــني يقام في 
اململكة بـــل قد يكون اول حفل زفاف 
جماعي للمعاقني على مستوى العالــم 

اجمع.
اننا سعدنا    واضاف احلســـيني: 
وســـررنا لهذا اخلبر، بل اننا نعتبر 
هذا العـــرس البهيج حلظة تاريخية 
ومميـــزة ومفرحة وجديرة بأن يقف 
عندها كل ذي عقل رشيد وقلب حي 
يحب اخلير للناس كما يحبه لنفسه، 
وبني احلسيني أن هذا العرس ليس 
كباقي االعراس فهو عرس من نوع آخر 

فهو عرس التحدي، 
عرس االصرار، عرس 
العزميــة، عرس يبني 
للـــكل أن هذه الفئة 
فئة املعاقني قادرة ان 
تعيش مثلنا وتقــوم 
بنفس ما نقوم به من 
امور حياتنــا اليومية 
بكل حيوية ونشاط 
وكـــــأن شـــعارهم 
هـــــو: ال عائق مــع 

االعاقــة.
  وطالب احلسيني 
جميع املؤسســـات 
املجتمعية واجلهات 
البيضاء  اخليرية واصحاب االيادي 
بان يقفـــوا الى جانـــب اخواننا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة ويدعموهم 
ويشدوا من ازرهم ويأخذوا بأيديهم 
حتـــى يكونوا مواطنـــني فاعلني في 

مجتمعاتهم.
  واختتـــم احلســـيني تصريحـــه 
بالشـــكر لكل من ســـاهم في اجناح 
هــــذا املشـــروع اخليري واملشروع 
او بالتنظيم  اجلبــار ســواء بالدعم 
او بالتوجـيـــه او بالرعايـــة، ومتنى 
احلسيني أن يقــام مثل هذا العرس 
في بلدنا احلبيــب بلد اخلير بلد احملبة 

كويتنا الغاليــة. 

 فريق التحدي واصل حمالته التوعوية وتوجيه الشباب 
  للعمل في القطاع الخاص في المجمعات التجارية

  أسامة دياب
  ضمن اطار زيارات فريق التحدي االعالمي 
في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة مت اعداد اجنحة متنقلة بعدد 
من املجمعات التجارية التي تكتظ باملواطنني 
خالل هذه الفترة واملجمعات التي مت زيارتها 

هي: «األڤنيوز ـ سوق شرق ـ املارينا ـ سيتي 
سنتر» حيث قام اعضاء الفريق بشرح اهداف 
احلملة الوطنية لتوجيه الشباب للعمل بالقطاع 

اخلاص ضمن استراتيجية الفريق.
  وقام اعضــــاء الفريق بالــــرد على جميع 
استفسارات املواطنني بخصوص آلية العمل 

بالقطاع اخلاص كما عرض الفريق اخلدمات 
التي يقدمها البرنامج للمواطنني مثل العالوة 
االجتماعية وبدل البحث عن عمل وخدمة االرشاد 
الوظيفي والدورات التأهيلية للباحثني عن عمل 

مبا يتوافق واحتياجات سوق العمل.
  وفي النهاية وزع اعضــــاء الفريق الهدايا 

والبروشورات على مرتادي املجمعات والتي 
تغرس مفاهيم وقيم العمل لدى ابناء هذا اجليل 
وحثهم على التوجه للعمل في القطاع اخلاص 
لدوره الفاعل في بنــــاء اقتصاد وطني واعد، 
واشــــاد املواطنون بجهود الفريق في توعية 

املواطنني ودوره في هذا العمل الوطني. 

 وزع الهدايا والبروشورات على مرتاديها

  استفسارات عن برنامج اعادة الهيكلة  توزيع الهدايا والبروشورات

 سالم احلسيني


