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 سّيرت رحلتها األولى ألداء العمرة

  «تعاونية عبداهللا المبارك» تفتتح
  مركز الضاحية الرئيسي الشهر الجاري

 أعلن عن انطالق أنشطة اليوم الوطني للمعاقين ٥ الجاري برعاية صاحب السمو

  العازمي لتشجيع الحوار البّناء لتطوير وتنمية العمل
  في مجال اإلعاقة وتنمية الخدمات المقدمة للمعاقين

مراكز لتأهيل اسرة املعاق وتوعيتها 
ومدها باملعلومات لتأخذ دورها في 
تربية ورعاية الطفل املعاق ومنح 
فرصة لالصم لتولي مناصب قيادية 
بالدولة وعدم حرمانه من االرتقاء 
الوظيفي وإلــــزام ولي امر املعاق 
بتسجيل ابنه او ابنته لدى اجلهات 
املسؤولة عن املعاقني في الكويت، 
ومنح اجلنسية الم املعاق املطلقة 
والتي قضت املدة احملددة للحصول 
عليها واهمل طليقها ابداء الرغبة لها 

في احلصول على اجلنسية.
  ومن جانبها اشــــادت رئيسة 
مجموعة شباب اخلير التطوعية 
عنود العلي مبجلس ادارة النادي 
الحتضان الطاقات الشبابية ومنحها 
الفرصــــة للعمل وابــــراز طاقاتها 
واملشاركة في انشطتهم املختلفة 
ومنهــــا اليوم الوطنــــي للمعاقني 
للسنة اخلامسة على التوالي وهذا 
يدل على ثقة املسؤولني بالنادي 
وجميع اجلهات العاملة في مجال 
االعاقة بقدرات الشباب التطوعية 
وستنظم املجموعة مهرجان للطفل 
يقام في تاريخ الثاني عشــــر من 
الشــــهر اجلاري في سوق شرق 
والهدف منه دمج االطفال املعاقني 
مع اقرانهم االصحاء في جو حبي 
واخوي لكسر احلواجز النفسية بني 
االطفال ومت اختيار املكان التساعه، 
كما مت وضع برنامج متنوع لالطفال 
املعاقني وسيكون املهرجان برعاية 
فضية لبنك اخلليج وماكدونالدز 
وطفل املستقبل وغيرها من اجلهات 
التي تدعم الطاقات الشبابية وهذه 
دعــــوة جلميع االطفــــال املعاقني 

للمشاركة في هذا اليوم.
  وبدورها قالت خلود املطيري 
املسؤولة عن تنظيم ندوة «رأي 
الشباب من ذوي االعاقة» بعنوان 
«فلنسعى معا للدمج»: اننا مجموعة 
من ذوي االعاقة سواء كانت حركية 
او سمعية او بصرية نشكر النادي 
ورئيسه مهدي العازمي ومنسق عام 
اليوم الوطني علي الثويني على 
اتاحة الفرصة لنا لتنظيم مثل هذه 
الندوة احلوارية للشــــباب والتي 
نهدف مــــن تنظيمها الى توصيل 
افكار الشباب الى اصحاب القرار 
في البالد من اجل الســــعي اجلاد 
التعليمــــي واالجتماعي  للدمــــج 
ونتقدم بالشكر للرئيس الفخري 
للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
الشيخة شيخة العبداهللا الصباح 

لرعايتها لهذه الندوة. 

وثيقة االمل لالشخاص من ذوي 
االعاقة والتي دونت ٢٢ مطلبا منها 
املطالبة بتشــــكيل جلنة برملانية 
دائمة في مجلــــس االمة واصدار 
تشــــريع قانون خاص لتخفيض 
ســــاعات العمل للمعاقني واولياء 
امورهم وكل من يرعى معاقا ملدة 
ســــاعتني باليوم وزيادة احلوافز 
للعاملني في املؤسسات التي تخدم 
املعاق وعدم قطع معاش االعاقة 
حني يعمل املعاق ذهنيا بوظيفة 
صغيرة واالعتراف بلغة االشارة 
كلغة رسمية بالدولة ومقرر يدرس 
باملدارس وكذلك فتح مراكز صباحية 
ومســــائية وتأهيليــــة وتدريبية 
وتعليمية للطلبة التوحديني بعد 

سن الثامنة.
  وطالبت العلي بضرورة تعميم 
صــــرف مكافأة الطلبــــة املعاقني 
التربيــــة والبالغة ٢٠  في وزارة 
دينارا لتشمل الطلبة املعاقني في 
مدارس التعليم العام وتخصيص 
ســــكن للمعاق االعزب بعد وفاة 
والديه ومساواة املرأة املعاقة بكل 
االمتيازات التي يحصل عليها الرجل 
املعاق وتخصيص راتب شــــهري 
للمرأة املعاقة وام املعاق او زوجته 
التي ال تعمل وانشــــاء مستشفى 
النادرة من  تخصصي للحــــاالت 
امراض االعاقة وتأســــيس قسم 
خاص لالهتمام بشؤون املعاقني 
بالهيئة العامة للقصر ومنح املعاقة 
املتزوجة جــــزءا من راتب والدها 
املتقاعد املتوفــــى وتوفير مكاتب 
لتســــهيل معامــــالت املعاقني في 
كل وزارات الدولــــة وتعيني مملي 
مكفوفني ومترجم للغة االشارة بها 
والزام جميع خطوط الطيران منح 
خصم ٥٠٪ مع الضريبة وايجاد 

مســــتويات، ففي املستوى االول 
الكرمي  القــــرآن  حفظ جزأين من 
للطالب الفائقني واملستوى الثاني 
حفظ جــــزء والثالث حفظ نصف 
جزء واملســــتوى الرابع لالعاقات 
الذهنية والشلل الدماغي والبراعم 

من املعاقني.
  بدورها، اكدت رئيســــة قسم 
خدمة املعاقني من املجلس االعلى 
لشــــؤون املعاقني منيرة الصعيد 
ان املجلس سيشارك في املعرض 
االنتاجي التعريفي جلميع اجلهات 
العاملة في االعاقة حتت شــــعار 
«تواصل» وسيشارك في املعرض 
جميع اجلهات والتي يبلغ عددها 
١٤ جهة، ونهدف من خالله التعريف 
باجلهات العاملة وعرض منتجات 
من نتاج ابنائنا املعاقني مبشاركة 
املجلس االعلى والنادي ومدارس 
التربية اخلاصة وعدد من مراكز 
وزارة الشؤون وهذه دعوة جلميع 
اولياء االمور للمشــــاركة في هذا 

املعرض.
  ومن جانبها تقدمت نائب رئيس 
اجلمعية التطوعية ملتابعة قضايا 
املعاقني خلود العلي بالشكر لصاحب 
السمو األمير على رعايته لهذا اليوم 
الربع سنوات ماضية وهذه السنة 
اخلامســــة وهذا ليس غريبا على 
سموه، وستنظم اجلمعية اجللسة 
البرملانية الســــابعة حتت رعاية 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
والذي نشكره على اهتمامه السنوي 

بتنظيم اجللسة.
اوليــــاء امور  العلــــي    ودعت 
املعاقني املشاركة في اجللسة والتي 
حددت في احلادي عشر من الشهر 
اجلاري، مشــــيرة الى ان اجلهات 
العاملة في مجال االعاقة ستقدم 

والثقافية والترفيهية.
  بدوره، أكــــد رئيس مجموعة 
«همتنا لديرتنا» التطوعية ابراهيم 
املشوطي ان مجموعته ستنظم يوما 
ترفيهيا في حديقة الشعب بحيث 
يدخل املعاقــــون وأولياء امورهم 
باملجــــان ليقضوا يوما جميال في 
االلعاب، حيث مت توفير وجبات 
مجانية من ماكدونالدز وســــتقام 
هذه االنشــــطة غــــدا االربعاء من 
الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء 
الفنانني  وسيشارك مجموعة من 
والرياضيني وذلك إلدخال البهجة 
والسرور الى نفوس ابنائنا املعاقني 
ونوجه الدعوة ألولياء امور املعاقني 
بصحبة أبنائهم، مشيدا باملسؤولني 
عن النادي للسماح للمجموعة بهذه 
املشاركة للمرة االولى، خاصة ان 

مجموعتنا حديثة االنشاء.
  من جانبه قال مشــــرف مركز 
التميز حلفظ القرآن بدر أبا ذراع: 
اننا نعي ونلمس الشــــعار الذي 
وضعــــه املنظمون لهــــذه احلملة 
«لنتكاتف» نعم مطلوب منا جميعا 
التكاتف، ولقد حتقق هذا التعاون ما 
بني وزارة االوقاف والنادي واجلهات 
العاملة في مجال االعاقة، وسيشارك 
مركز التميز التابع إلدارة الدراسات 
االسالمية في وزارة االوقاف لنسعد 
مبشــــاركتنا االولى في هذا اليوم 
ونعتبر هذه املشاركة اقل الواجب 
علينا جتاه هذه الفئة العزيزة على 
قلوبنا جميعا، ويكفينا فخرا ان 
هذا اليوم يأتي برعاية سامية من 
صاحب السمو األمير، وهذه الرعاية 
تزيد من مسؤوليتنا وسنشارك 
في مســــابقة حفظ القرآن الكرمي 
للمعاقــــني بجميع فئــــات االعاقة 
واالعمــــار، وجاءت علــــى أربعة 

 بشرى شعبان
  أعلن رئيــــس النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني مهدي العازمي 
عن انطالق انشطة اليوم الوطني 
للتضامن مع املعاقني اخلامس حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بعد غد اخلميس حتت 
شــــعار «لنتكاتف» والذي ينظمه 
النادي والرابطة الوطنية للجهات 
العاملــــة في مجــــال االعاقة الذي 
يستمر عشرة ايام حتى اخلامس 

عشر من الشهر اجلاري.
  واكد العازمي في مؤمتر صحافي 
عقده مســــاء امس االول في مقر 
النادي في حولي مبشاركة عدد من 
اجلهات العاملة في مجال االعاقة 
ان رعاية صاحب الســــمو األمير 
لالحتفال باليوم الوطني خير دليل 
على اهتمام سموه بأبنائه املعاقني، 
وهذا ليس بغريب على سموه، فهو 
والد اجلميع وان هذه الرعاية تدفعنا 
لبذل املزيد من اجلهد والعمل، واننا 
كمعاقني نشعر بشهر مميز، ففي 
الثالث من ديسمبر نحتفل باليوم 
العاملي للمعاقني وننتظر في ذلك 
اليوم وقوف جموع أعضاء مجلس 
االمة الى جانب ابنائهم واخوانهم 
املعاقني فــــي اقرار قانون املعاقني 

لتكتمل فرحتنا.
  وبني العازمي ان اللجنة املنظمة 
لهذا االحتفــــال وضعت عددا من 
االهداف نسعى لتحقيقها من هذه 
االنشطة منها حث جميع اجلهات 
العاملة في مجال االعاقة بالتكاتف 
والتعاون من أجل حتقيق االهداف 
املنشــــودة وتعزيز مفهوم العمل 
النفســــية بني  وكســــر احلواجز 
املعاقني  جميع اجلهــــات وجميع 
وتشــــجيع احلوار البناء من اجل 
العمل  الســــعي لتطوير وتنمية 
في مجال االعاقة وتوعية املجتمع 
باالعاقة والتعامــــل مع االعاقات 
املقدمــــة لهم وتعزيز  واخلدمات 
مبدأ الدمــــج واملطالبــــة بقضايا 
املعاقــــني املختلفــــة والدعوة الى 
تطبيق املواثيق والعهود العربية 
والدوليــــة وعقد اتفاقيات تعاون 
مشترك بني  اجلهات التي تراعي 
املعاقني واملؤسسات االخرى من 
اجل االرتقاء باخلدمات للمعاقني 
وأسرهم وتســــليط الضوء على 
القدرات واملواهب وكفاءات املعاقني 
واســــهاماتهم في تنمية املجتمع 
وتسليط الضوء عليها واالهتمام 
باجلوانب الرياضية واالجتماعية 

 موجهة لمحاسبي الشركات والمؤسسات والتعاونيات

  الباطني: بيت الزكاة يفتح أبواب المشاركة 
في دورة محاسبي زكاة الشركات

 آخر موعد لتلقي الترشيحات للدورة  ١٠ الجاري 
 حرصـــا مـــن بيت الـــزكاة 
فـــي  التوعيـــة  علـــى نشـــر 
فريضة الـــزكاة، وتقديرا منه 
للمسؤولية االجتماعية جتاه 
املجتمع، يســـتعد البيت لعقد 
الدورة العشرين حملاسبة زكاة 
الشركات والتي تهدف الى تدريب 
محاسبي الشركات واملؤسسات 
واجلمعيات التعاونية وجمعيات 
النفع العام على استخدام الطرق 
الشرعية السليمة في احتساب 

واستخراج الزكاة.
  وفي هـــذا الصدد، اكد مدير 
ادارة التطوير االداري والتدريب 

في بيت الزكاة احمد الباطني ان هذه الدورات 
جتد القبول دائما لدى الشـــركات واملؤسسات 
واجلمعيات التعاونية، وهذا ما يدفع بيت الزكاة 
لعقدها على نحو مستمر ملا لها من اهمية وما 

حتصده من جناح.
  وأوضح ان الدورة ستعقد في فندق ومنتجع 

النخيل ـ قاعة جاوا في الفترة 
من ١٥ - ٢٠٠٩/١١/١٩ من الساعة 

٨٫٣٠ صباحا الى ١٢٫٣٠ ظهرا.
  وأشـــار الباطنـــي الـــى ان 
الترشيحات  آخر موعد لتلقي 
٢٠٠٩/١١/١٠ ويشترط ان يكون 
الترشيح من قبل جهة رسمية 
من خالل كتاب رسمي صادر من 
جهة العمل، مبينا ان االولوية 
في قبول الترشيحات الواردة 
أوال للجهات التي لم تشـــارك 
السابقة، علما ان  الدورات  في 

املشاركة مجانية.
الباطـــني ان    واضـــــــاف 
الــــدورة فرصة للشـــركات واملؤســــســـات 
العاملني  لـــتدريب  التـــعاونيـــة  واجلمعيات 
فــــيها من محاســـبني وماليني على كيــــفية 
احتســـاب زكـاتها، حيث سيشـــارك في هذه 
الدورة علماء ومتخـــصصون في الشـــريعة 

واحملاسبة. 

الدينية للمساهمني،  املشاعر 
إلى جانب تقـــدمي العديد من 
أهالي  الـــتـــي تهم  اخلدمات 

املنطقة واملساهمني.
  وشـــكر اجلويعـــد أهالي 
املنطقة الذين بادروا بالتسجيل 
الرحلة،  واالستفادة من هذه 
داعيا اهللا عز وجل أن يتقبل 
طاعتهم جميعا، مؤكدا استمرار 
مجلـــس اإلدارة في تقدمي كل 
ما هـــو مفيد ويهـــم املنطقة 

واملساهم.
  واوضح انه سيتم افتتاح 
ســـوق الضاحيـــة املركزي 
بالقطعة (٥) خالل شهر نوفمبر 
الذي يطمح  اجلاري بالشكل 
إليه أهالـــي املنطقة ليضيف 
خدمة جديدة وصرحا جديدا 
من الصروح التعاونية بدولتنا 

احلبيبة. 

 في سابقة جديدة شهدتها 
منطقة ضاحية عبداهللا املبارك 
وضمن االجنازات التي يشهد 
لها ألعضـــاء مجلس اإلدارة، 
واستمرارا في تقدمي األنشطة 
االجتماعية التي يوليها مجلس 
اإلدارة اهتمامه، سيرت إدارة 
اجلمعية أول رحلة ألداء مناسك 
العمرة للمساهمني باملنطقة 
لألراضي املقدســـة، وأوضح 
رئيس مجلـــس اإلدارة فواز 
الرحلة  اجلويعـــد أن هـــذه 
اإلميانية والتي اعد لها مجلس 
اإلدارة كانت األولى للجمعية، 
والقت وبشهادة وفد املعتمرين 
كل االستحســـان والرضا من 
قبلهم من حيث حسن االستقبال 
مبطار جدة والكويت وتقدمي 
اخلدمـــة واإلقامة، إلى جانب 
احملاضـــرات الدينية في جو 

تسوده الروح اإلميانية، مشيدا 
بالـــدور الـــذي يقدمه مجلس 
اإلدارة في سبيل تقدمي أفضل 
اخلدمـــات للمنطقة، مؤكدا ان 
اجلمعية بإذن اهللا ستحرص 
ســـنويا على تنظيم مثل هذه 

 فواز اجلويعد

 احمد الباطني 

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG
GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe
24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿Éæ°SC’G IOÉ«Y
∞«°UÉf ¿RÉ`e .O¿Gô`ªY ó`ªfi .O

Qõ«∏dGh ájó∏÷G IOÉ«Y
 240 

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinicsp

عيادة الطب العام والباطنية

25QÉæjOjO

 (أنور الكندري) احملاضرون خالل امللتقى


