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البغلي خالل احتفال عيد األم: انطالق أنشطة جائزة االبن البار 15 أبريل
باب االشتراك سيبقى مفتوحًا حتى 31 أغسطس والحفل الختامي وتوزيع الجوائز أول أكتوبر

 إبراهيم البغلي والشيخة انتصار احملمد يكرمان إحدى األمهات

جولة في املعرض املصاحب للحفل جانب من التكرمي

الشيخة شيخة العبداهلل وعبدالرحمن الفارسي يتوسطان مجموعة شباب اخلير

)أحمد باكير( جانب من األمهات املكرمات في دور املسنني 

بشرى شعبان
أعلن الراعي الرسمي جلائزة البغلي لالبن البار 
إبراهيم البغلي ان اللجن����ة العليا املنظمة للجائزة 
ستباش����ر توزيع االستمارات للمشاركة في اجلائزة 
لسنة 2010 في 15 أبريل املقبل وسيستمر باب املشاركة 
مفتوحا حتى 31 أغسطس واالحتفال اخلتامي وتوزيع 

اجلوائز أول أكتوبر.
وق����ال في تصريح صحافي على هامش االحتفال 
الذي نظمته إحدى شركات القطاع اخلاص مبناسبة 
يوم األس����رة وعيد األم في دور املسنني: ان اجلائزة 
لهذا العام ستتضمن أنشطة متنوعة فهناك مسابقة 
القصة القصيرة بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة 

والفنون حول أجمل قصة في بر الوالدين.
وأضاف انه بالتعاون مع جمعية الصحافيني ستكون 
هناك مس����ابقة ألجمل صورة وتتضمن أجمل لقطة 
طبيعية للبر بالوالدين وأفضل إخراج عمل فني على 

ان تكون األعمال الفنية محلية.

وبني ان هناك اتصاالت مع وزارة التربية بش����أن 
وض����ع برنامج خاص إلش����راك الطلبة في اجلائزة، 
وأبدى البغلي س����روره في ه����ذا االحتفال التكرميي 
لألمهات في دور رعاية املسنني وتوجه بالشكر لكل 

املساهمني في هذا العمل.
وتابع كما ان هناك توجها للتوس����ع في اجلائزة 
الى دول مجلس التعاون والبداية ان ش����اء اهلل من 

مملكة البحرين.
بدورها توجهت الشيخة انتصار احملمد بالشكر 
للقيمني عل����ى االحتفال قائلة: ال نري����د يوما واحدا 
لالهتمام بأمهاتنا املسنات نزيالت إدارة املسنني بل نريد 
االستمرار في التواصل معهم، وندعو شبابنا لزيارتهم 

في الدور والتواصل معهم انهم البركة واخلير.
وأضافت ان ما شاهدته يثلج الصدور من حسن 
التنظيم والتنوع في الفقرات، واألجمل إنتاج بناتنا 
وأبنائنا الش����باب ألعمال يدوية متميزة انها اللبنة 

األولى لتحويلهم الى جتار في املستقبل.

العوضي لـ »األنباء«: استعانتنا بالفرقة األمنية 
لتنفيذ قرار حل »تعاونية القرين« كانت احتياطاً 

محمد راتب
أعرب مدير جمعية ال�ع��دان 
املع���ني  التعاونية  والقصور 
من قب���ل وزارة الش������ؤون 
ب���در العوضي، في تصري��ح 
ل� »األنباء«، عن تفاؤله بتحقيق 
األفض���ل ف���ي إدارة اجلمعية 
اجلديدة، مش���يرا إلى أن قرار 
معالي وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي يخوله 
إدارة تعاونية العدان والقصور 
)القرين سابقا( بكل أقسامها 
وفروعها ملدة سنة كاملة، حيث 
إنه ميتلك جميع الصالحيات 

اخلاصة بهذا الشأن.
وفي رده على سؤال إن كان 
مكلف���ا بالبحث عن جتاوزات 
مجلس اإلدارة املنحل، أجاب 
العوضي بأن���ه معني بإدارة 
الع���دان والقصور  جمعي���ة 

التعاونية وتس���يير أمورها 
بالش���كل املالئم بعد تقسيم 
إل���ى  تعاوني���ة »القري���ن« 
جمعيتني: األولى: جمعية العدان 
والقص���ور، والثانية جمعية 
القرين ومبارك الكبير، معتبرا 
أن األصل ف���ي جميع قرارات 
وتصرفات املجل���س املنحل 
جلمعية القرين هو الس���المة 

وعدم وجود جتاوزات.
وعن توقعاته برفع دعوى 
من قب���ل املجلس املنحل ضد 
وزارة الشؤون، قال العوضي: 
»إن األعض���اء الس���ابقني لهم 
احلق ف���ي أن يرفعوا دعوى 
ضد قرار احلل إذا وجدوا أنهم 
مظلوم���ون« واشار العوضي 
إلى أن ظروف تسلم اجلمعية 
املالي  وأختامه���ا وصندوقها 
إلى  كانت عادية ج���دا، الفتا 

أن الفرق���ة األمني���ة التي مت 
االستعانة بها كانت من قبيل 
االحتياط فقط، خوفا من متنع 
األعضاء السابقني من تسهيل 
مهمة موظفي الوزارة في عملية 

التسلم.
وتوجه العوضي بالشكر 
اجلزي���ل إل���ى معال���ي وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي على هذه الثقة 
التي أواله إياها في إدارة أمور 
اجلمعية، وقال: نحن متفائلون، 
ونسأل اهلل أن نكون عند حسن 
ظن الوزير ومساهمي اجلمعية، 
والذين نعدهم إن ش���اء اهلل 
تعالى بأنهم سيرون األفضل 
على جميع األصعدة االجتماعية 
واألنشطة وكذلك على صعيد 
حتقيق األرباح، ولن نعطل أي 

شيء أبدا.

نعد مساهمي »العدان والقصور« بتحقيق األفضل على جميع الصعد

توزيع 10 آالف دينار جوائز في ختام 
مسابقة المولد النبوي اإللكترونية اليوم

ليلى الشافعي
اك���د مدي���ر ادارة الثقافة 
االسالمية في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية بدر السنني 
سعي االدارة احلثيث في سبيل 
اجناز خططها الثقافية والفكرية 
الطموحة والتي تعزز من القيم 
واملثل والفضائل وتغرس بؤرا 
وحلقات من الشراكة املجتمعية 
الواعية والواعدة، عبر ما تبثه 
من فكر ومنهج يدعم احلس 
ال���ذوق والوجدان  ويخاطب 
س���عيا منها لتحقيق غايتها 
ف���ي صناعة املن���اخ الثقافي 

االسالمي القادر على استحداث كل ما هو جديد 
ومتميز وشيق، من خالل مواكبة املواسم الدينية 
مبا يتناس���ب معها من انشطة وبرامج ثقافية 
وتوعوية موجهة للجمهور الكرمي وعلى اختالف 

الشرائح واالعمار.

إغالق باب المشاركة

جاء ذلك عقب اعالن السنني عن ختام االدارة 
الثقافية االلكترونية  النبوي  املولد  ملس���ابقة 
الدولية والتي سيغلق باب املشاركة فيها اليوم، 
وبني السنني ان هذه املسابقة تأتي ضمن أنشطة 
االدارة خالل موسم املولد النبوي للعام الهجري 

1431 وخطوة فاعلة في شراكة هادفة.
وأكد السنني ان املش���اركة اجلماهيرية في 

املس���ابقة كبي���رة وان آخر 
احصائي���ة لعدد املش���اركني 
في املسابقة بلغ عددهم فيها 
10750 مشاركا من داخل وخارج 

الكويت.

جوائز مالية

وأوض���ح ان االدارة قامت 
برصد جوائز مالية كبرى تقدر 
بقيمة 10 آالف دينار، ستوزع 
على 100 فائز بواقع 100 دينار 
لكل فائز على ان يتم اختيارهم 
بواسطة القرعة االلكترونية، 
واستطرد السنني بان االدارة 
سعت من خالل اسئلة املس���ابقة الى تعريف 
اجلمهور املس���لم بالس���يرة النبوية الشريفة 
والشمائل احملمدية اجلليلة والتبصير مبآثره 
ژ، واس���تعراض حيات���ه الطاهرة من امليالد 
وحتى الوفاة في وقفات معبرة لعموم العبرة 
واملوعظة مع االستفادة من املعلومة الشرعية 

الصحيحة.
وفي ختام بيانه الصحافي دعا السنني اجلمهور 
الكرمي الى التواصل والتفاعل مع جميع االنشطة 
الثقافية والدعوية الدارة الثقافة االسالمية من 
خالل املشاركة االيجابية في االنشطة والبرامج 
اخلاصة بها، والتي ميك���ن الوقوف على آخر 
مستجداتها من خالل زيارة املوقع الرسمي على 

www.islam.gov.kw/thaqafa :شبكة االنترنت

ضمن أنشطة وبرامج إدارة الثقافة اإلسالمية وبمشاركة أكثر من 10750

بورسلي: التقنيات الحديثة تساعد المعاق على التفاعل مع المجتمع

شيخة العبداهلل: مجموعة شباب الخير تعي احتياجات المعاقين

أقامت مجموعة شباب اخلير التطوعية احتفاال خاصا 
مبناس����بة عيد األم مساء امس األول مبجمع املهلب برعاية 
الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني الشيخة 
ش����يخة العبداهلل وحضور كل من الشيخة انتصار احملمد 
ورئيس اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني س����عاد 
الفارس ورئيس مجلس ادارة جمعية أولياء أمور املعاقني 
رحاب بورسلي وعبدالرحمن شيخان الفارسي ونائب رئيس 
جلن����ة متابعة قضايا املعاقني خل����ود العلي. واختص هذا 
االحتفال بتكرمي أم املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل وعدد 
من أمهات ذوي االحتياجات اخلاصة باإلضافة إلى من كانت 
لهم بصمة واضحة في عالم املعاقني كما تضمن احلفل العديد 
من الفق����رات الترفيهية وأهمها مش����اركة مدارس التربية 
اخلاصة والفنانة س����حر العجمي من املكفوفني ومشاركة 
الفنان شعبان عباس )شعبوال( وفي نهاية احلفل مت تكرمي 

األمهات ورعاة احلفل.
 وفي كلمة ألقتها الشيخة شيخة العبداهلل اثنت فيها على 
عمل مجموعة شباب اخلير التطوعية ووعيها باحتياجات 
املعاقني، معبرة عن سعادتها باملبادرة التي قامت بها مجموعة 
شباب اخلير بتكرمي أمهات ذوي االحتياجات اخلاصة ووصفتها 
بأنها وقفة إنسانية كبيرة ان تكرم أم املعاق بيوم عزيز على 
قلوب اجلميع نتذكر فيه أغلى إنسانة على قلوبنا جميعا 
واالعتراف بتعبها ومعاناتها. وقد أشارت رئيسة مجموعة 
شباب اخلير التطوعية الى ان املجموعة حريصة على التواجد 
في جميع املناسبات اخلاصة باألشخاص من ذوي اإلعاقة 
وغيرها، موضحة ان هذا االحتفال ما هو إال سلسلة من عدد 
كبير من االنشطة لذوي االحتياجات اخلاصة، وأوضحت 
خلود العلي ان كل أم تستحق التكرمي من أبنائها وهذا حق 
لها وعرفان بجميلها وتعبها لكن هذا االحتفال أخذ ش����كال 

مختلفا كونه اختص بتكرمي أمهات ذوي اإلعاقة حتديدا وذلك 
إميانا منا بأن والدة املعاق تستحق التكرمي بشكل مختلف 
ألنها أكثر من يشعر بالتعب واملعاناة وهي من تستحق ان 
نقف بجانبها ومؤازرتها حتى ال تشعر بأنها تقف وحيدة 
في احملن����ة التي اختارها اهلل تعالى لها فهناك من األمهات 
م����ن تعاني وتبذل قصارى جهدها حتى تصل بأبنائها إلى 
بر األمان واالستقرار وهذا التكرمي ما هو إلى عرفان وتقدير 

جلميع األمهات الالتي يبذلن ويستحققن رد اجلميل.
من جانب آخر توجهت العلي بجزيل الشكر لراعية احلفل 
الشيخة شيخة العبداهلل على رعايتها الكرمية ودعمها لذوي 
االحتياجات اخلاصة وللعمل التطوعي باإلضافة إلى الشكر 
املوجه إلدارة مجمع املهلب الذين ال يتوانون في تقدمي العون 
واملساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة في جميع املناسبات 

كما توجهت بالشكر جلميع من دعم هذه املناسبة.

في احتفال خاص بعيد األم بمجمع المهلب

قالت رئيس����ة مجل����س ادارة 
اجلمعي����ة الكويتية ألولياء امور 
املعاقني وعضو اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة رحاب بورسلي ان التقنية 
احلديثة باتت من أهم الوسائل التي 
تساعد األفراد من ذوي اإلعاقة على 
التغلب على التحديات الناجمة عن 
اإلعاقة وعلى تواصلهم مع املجتمع 

والتفاعل مع أفراده.
جاء ذلك في لقاء لبورسلي مع 
»كونا« قبيل انطالق أنشطة أسبوع 
املعاق اخلليج����ي اخلامس اليوم 
الذي تنظم����ه اجلمعية الكويتية 
الولياء امور املعاقني بالتعاون مع 
اجلمعية اخلليجية لالعاقة برعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ويس����تمر حتى 26 

اجلاري.
وقالت بورس����لي ان األسبوع 
الذي يحمل شعار »التقنية احلديثة 
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

� الطريق الى املس����تقبل( يهدف 
الى التعرف الى واقع استخدامات 
التقنية املساعدة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. وأضافت ان هذا األسبوع 
يهدف الى إبراز أهم املستجدات في 
تطبيقات التقنية املساعدة لذوي 
اإلعاقة محلي����ا وإقليميا وعامليا 
واستعراض التحديات التي تواجه 
اس����تخدام هذه التقني���ة وتبادل 
ال����رؤى واخلبرات ف����ي مجاالت 

التقنية املساع���دة.
األنش����طة  ان  وأوضح����ت 
تستهدف فئات املعوقني وأولياء 
أمورهم والعاملني مبراكز التأهيل 
والهيئات التدريسية وطلبة الكليات 
العامة  واجلامع����ات وامل����دارس 
واخلاص����ة واملهتم����ني واملعنيني 
بأصحاب العالقة من ذوي اإلعاقة 

ومختلف أطياف املجتمع.
وأضافت ان من أنشطة األسبوع 
اقام����ة محاض����رات عام����ة حول 

العمل وحتصي���ل العل���م.
وقالت بورس����لي ان كل إعاقة 
لها تقنية او اكتشاف تكنولوجي 
يخدم إعاقتها مثل كمبيوترات تخدم 
املكفوفني عن طريق متصفح إبصار 
الذي يس����اعدهم في التعامل مع 
شبكة االنترنت وأخرى للصم الى 
جانب السماعات الطبية والكراسي 
املتحرك����ة وغيره����ا. وأضاف����ت 
ان اجلمعي����ة اخلليجية لإلعاقة 
حرصت منذ تأسيسها عام 1999 
على تفعيل احد ابرز أهدافها وهو 
التوعية واإلرشاد والتوجيه ف���ي 
مجال التعرف الى أهم الضرورات 
التي تتمحور نحو  واخلصائص 

وقاية أفضل من اإلعاقة.
وتتضمن أنش����طة األس����بوع 
عروضا مس����رحية ومهرجانات 
رياضية وندوات توعوية وورش 
تدريب وأسواقا خيرية ومعارض 
فنية الى جان����ب اقامة املهرجان 

التقنية املس����اعدة لذوي اإلعاقة 
باجلمعي����ات وامل����دارس ومراكز 
التأهيل واستعراض جتارب فئات 
ذوي اإلعاقة في هذا املجال وإقامة 
الدورات التدريب���ية وورش العمل 
املوجهة لذوي اإلعاقة لتعريفه����م 
بالتقنية املساعدة ودورها في بيئات 

الرياضي األول لإلعاقات الذهنية. 
وقال����ت بورس����لي ان اجلمعي����ة 
ستس����تضيف وف����دا م����ن مركز 
العون بجدة من اململكة العربي����ة 
السعودية برئاسة مها اجلفال����ي 
املع���اقني  يضم مجموع����ة م����ن 
ومرافقيهم لتقدمي عروض مسرحية 
ضمن برنام�������ج تبادل اخلبرات 
والتواصل بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وأوضحت ان اجلهات 
املشاركة في األنشطة هي حضانة 
البستان لضعاف السمع والنطق 
الكويت األهلية ومركز  ومدرسة 
اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني 
ومدرس����ة ابو حليفة النموذجية 
ومرك����ز اجلنان للص����م بوزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
ودعت بورسلي الى تقدمي كل 
اشكال الدعم للمعاقني ودمجهم في 
املجتمع حتى يكونوا طاقة بناءة 

في خدمة بلدهم.

بدر السنني

رحاب بورسلي


