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)أسامة البطراوي(الطالب املشاركون في املهرجان خالل جتسيدهم »شكرا امير العطاء«

مهدي العازمي منيرة الصعيد

أفراح الكندري سحر العجمي ..ومتوسطة عددا من املشاركني في املهرجان الشيخة شيخة العبداهلل في لفتة إنسانية مع أحد األطفال املعاقني

اغنية عب����رت من خاللها عن 
حبها لديرتها وألهل الكويت، 
وبدورها ألقت افراح الكندري 
قصيدة وجهت من خاللها الشكر 

لصاحب السمو األمير.

الرعاية ودار االيتام وغيرها 
من اجلهات.

وبلغة فيها كل معاني الشكر 
والعرفان قدمت سحر العجمي 
من جمعية املكفوفني الكويتية 

التربية  املهرجان ووزارت����ي 
والشؤون االجتماعية والعمل 
طالب من منطق����ة الفروانية 
التعليمي����ة ومنطق����ة حولي 
التعليمي����ة ال����ى جانب دور 

والوفاء هذه لسمو األمير بعد 
إقراره قانون املعاقني الذي طال 

انتظاره.
وقد شارك في هذا النشاط 
الذي اقيم بالتعاون بني جلنة 

وفاء وشكر لوالدهم صاحب 
السمو األمير ملا يقدمه ألبناء 

الكويت من دعم.
وقالت إن����ه كان لزاما على 
ذوي اإلعاقة إرسال رسالة احلب 

بدورها ألقت مديرة مهرجان 
»ش����كرا امير العطاء« منيرة 
الصعيد كلمة قناة العطاء قالت 
فيها إن هذا املجسم يقدمه اطفال 
الكويت اسوياء ومعاقني عربون 

السمو األمير في هذا املجسم 
الذي قدمه املعاقون  البشري 
وهو اقل ما يقدم للوالد الكبير 
على رعايته للمعاقني وفي كل 

مناسبة.

رندى مرعي
الش����يخة شيخة  اعتبرت 
العبداهلل أن أقل ما ميكن تقدميه 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد جتس����يد كلمة 
شكر بأجساد املعاقني واالطفال 
وذلك لرد جميله وشكره على 

إقرار قانون املعاقني.
ش����يخة  الش����يخة  كالم 
العب����داهلل جاء خ����الل حفل 
جتس����يد الكلمة ف����ي النادي 
الرياض����ي الكويتي للمعاقني 
ضمن نشاطات مهرجان »شكرا 
أمير العطاء« الذي تنظمه قناة 
العطاء الفضائية برعاية الشيخ 
صباح ناص����ر صباح األحمد 
حيث جسد اكثر من الف طالب 
من املدارس اخلاصة ومن ذوي 
االحتياجات اخلاصة واملعاقني 

كلمة »شكرا أمير العطاء«.
وبهذه املناسبة ألقى رئيس 
الكويتي  الرياض����ي  الن����ادي 
للمعاقني مهدي العازمي كلمة 
تقدم خاللها بالشكر الى صاحب 
الس����مو االمير لدعمه ألبنائه 
املعاقني والذي متثل في إقرار 
قانون املعاق����ني رقم 2010/8، 
والذي يعد فخ����را لكل معاق 
على ارض الكويت وألولي����اء 
أمورهم، ب����ل يعتبر إجن����ازا 
على مس����توى دول الش����رق 
األوسط ما يدفع لوضع ملسة 
العطاء صاحب  وفاء لرج����ل 

أكثر من 1000 طالب شّكلوا مجسم »شكرًا أمير العطاء«
مهرجان نظمته قناة العطاء بالتعاون مع »التربية« و»الشؤون« عرفاناً لصاحب السمو بعد إقرار قانون المعاقين

الوقيان: تعاون بين »التخطيط« والجهات الحكومية 
إلكمال بيانات تنفيذ مشاريع الخطة اإلنمائية

أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب التشجيع على االلتزام بالخطة

الداعية بدر احلجرف

البس����ام  امام مس����جد  ثمن 
ادارة  باجلهراء ورئيس مجلس 
مبرة االحسان اخليرية الداعية بدر 
احلجرف الرعاية الكرمية لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
جلائ����زة الكويت الدولية حلفظ 
الكرمي وقراءته وجتويد  القرآن 
تالوته، مؤك����دا ان هذه اجلائزة 
جاءت لتكمل نظائرها من املشاريع 
اخليرية وتنافس بقية اخواتها 
من املس����اهمات االنسانية التي 
عرف العالم اجمع سبق الكويت 

واهلها في تقدميها.
وق����ال الداعية احلجرف، في 

تصريح صحافي مبناسبة تكرميه من صاحب السمو 
االمير وحصوله على جائزة افضل عمل تقني يخدم 
القرآن الكرمي والتي تقدمها مسابقة الكويت الدولية 
االولى للقرآن الكرمي، ان ش����مول صاحب الس����مو 
االمي����ر برعايته وحضوره حفل تك����رمي الفائزين 
بجائزة الكويت الدولية االولى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده دفعة قوية لتمضي هذه اجلائزة قدما في 

خدمة القرآن الكرمي.
واستطرد الداعية احلجرف قائال: جائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته 
هي بذرة مباركة غرستها يدكم الكرمية، واختير 
لها صفوة وكب���ار العلماء لتحكيمها وجلس بني 
ايديهم صفوة احلافظني لكتاب اهلل، الذين وفدوا 

على هذه اجلائزة من 40 دولة ما 
بني خليجية وعربية واسالمية 
من قارات آسيا وافريقيا واوروبا، 
فجزاكم اهلل يا صاحب السمو 
االمير عنا جميعا خير اجلزاء 
واجزل لكم ف���ي الدارين كرمي 

املثوبة والفضل والعطاء.
واشار الداعية احلجرف الى 
ان اجلائزة تدع���و للمفاخرة، 
فهي اول جائ���زة دولية جتمع 
بني االصالة واملعاصرة، مؤكدا 
ان هذه اجلائزة هدية السماء الى 
جموع املس���لمني القائمني على 
كتاب اهلل حفظا وتالوة وقراءة، 
انطالقا من ارض الكويت املباركة واحياء لهذه السنة 

املباركة في القيام بحفظ كتاب اهلل تعالى.
واختتم الداعية احلجرف قائال: واننا نبتهل الى 
اهلل تعالى ان يحفظ اهلل الكويت اميرا وحكومة 
وشعبا ويبارك ثراها الطيب ببركة القرآن الكرمي التي 
رفعت لواءه في هذا العصر لتنير به ارجاء املعمورة 

وتعيد للدنيا ارتباطها بحبل اهلل املتني.
يش���ار الى ان مبرة االحس���ان قد شاركت في 
اجلائ���زة باملوقع االلكتروني ال���ذي ترعاه املبرة 
موقع »نداء االسالم« http://islam-call.com والذي 
ترتكز رؤيته على ان يكون مرجعا فائق اجلودة 
للقرآن الكرمي خاصة والصوتيات االسالمية عامة 

ليغذي االذاعات االسالمية العاملية.

الحجرف: جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
هدية السماء لجموع القائمين على كتاب اهلل

عقب تكريمه وحصوله على جائزة أفضل عمل تقني يخدم القرآن الكريم

رندى مرعي
مع بدء تنفيذ الكوي���ت خلطة التنمية 
امس، اكد امني عام االمانة العامة للمجلس 
االعل���ى للتخطي���ط والتنمي������ة د.عادل 
الوقيان ل� »األنب���اء« ان هناك جتاوبا بني 
االمانة العامة وقياديي اجلهات احلكومية 
من حيث استكمال بيانات املشاريع والبدء 
في تنفيذ نظام متابعة مشروعات اخلطة 

للسنة االولى.
وقال انه قد تكون هناك جهات تأخرت 
في استكمال بياناتها اال انه سيتم التواصل 
معها حتى يتم استكمالها وانهاؤها. كما انه 

سيتم التواصل مع مجلس االمة الستكمال 
كل اخلطوات الالزمة القرار اخلطة السنوية 
التفصيلية والبدء في تنفيذ مش���اريعها، 
مشددا على ضرورة بذل اقصى جهد وتشجيع 
اجلهات احلكومية عل���ى االلتزام باخلطة 
الثنائية وحثها عل���ى البدء في العمل من 

اجل النهوض بالتنمية.
وتاب���ع د.الوقيان قائال: ان هذه املرحلة 
تتطلب رفع الروح املعنوية لدى القائمني 
على تنفيذ اخلطة دون التأثر باالش���ارات 
السلبية التي قد حتبط العزمية وتقلل من 

د.عادل الوقياناالجناز املتوقع.

الصديقي والصقعبي بحثا 
غرس شجرة للكويت 

في غابات األمازون

بحث نائب املدير العام لشؤون 
الثروة النباتية بالهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.فيصل 
املتحدة  الصديقي وسفيرة األمم 
غدي��ر الصقعبي رئيس��ة منظمة 
الطاقة املتجددة املنبثقة من األمم 
املتحدة بالكويت والتي من ضمن 
انشطتها االهتمام بالبيئة واحملافظة 
عليها اقتراحا مبدى إمكانية غرس 
شجرة باس��م الكويت في غابات 
البرازيل ضمن  األمازون بدول��ة 
أنشطة املهرجان االعالمي للترويج 
ضد تدمي��ر الغاب��ات )االحتطاب 
أنش��طة  اجلائ��ر( وذل��ك ضمن 
االحتف��ال بيوم الش��جرة العاملي 
الذي يصادف العاش��ر من ابريل 
من كل عام وذلك خالل االجتماع 
الذي مت بينهما مبقر الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

مبنطقة الرابية.
وناقش الطرفان ايضا مشاركة 
سفراء الدول املعتمدين لدى الكويت 
في غ��رس ع��دد من األش��جار 
والش��جيرات حتمل اسم بلدانهم 
في حديقة الصداقة والسالم مبنطقة 
الشويخ وذلك تعبيرا عن تضامنهم 
مع اجلهود التي تبذلها الكويت في 
احملافظة على البيئة وحتسني املناخ. 
وقد اكد الصديقي في هذا االطار 
ح��رص الهيئة على احملافظة على 

البيئة بصفة عامة.


