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تصميم مبنى مركز الكويت للتوحد يحكي حاجة اإلعاقة للبحث العلمي عن أسبابها وجيناتها وعالجها

السعد: االحتفال بيوم التوحد العالمي دعوة لتقديم الخدمات ألصحاب اإلعاقة

احتفل العالم امس باليوم العاملي للتوحد الذي أطلقته هيئة 
األمم املتحدة في عام 2008 بطلب خليجي كان نتاج عمل الرابطة 

اخلليجية للتوحد منذ إنشائها في 2002 في الكويت.
وقالت مؤسس����ة ومديرة مركز الكويت للتوحد ورئيس����ة 
الرابطة اخلليجية للتوحد د.سميرة السعد بهذه املناسبة انهم 
حاولوا جاهدين من خالل اإلعالم املرئي واملقروء واحملاضرات 
ونشر الكتب باللغة العربية باالضافة ملجلة »صرخة صامتة« 
تعريف املجتمع الكويتي واخلليجي والعربي بهذه اإلعاقة التي 
ل����م تعرف ولم يتم تقدمي أي خدمات للمصابني بها حتى بداية 
التسعينيات. وأعربت عن سعادتها بالتطور وزيادة الوعي بني 
الناس بإعاقة التوحد خالل 20 عاما التي مضت، مش����يرة الى 
ان األمانة العامة لألوقاف ساهمت في احتضان مشروع مركز 
الكويت للتوحد منذ بدايته من خالل توفير املبنى الذي تطور 
وأصبح معلما من معالم الكويت ودليال على رقيها والذي يحرص 
زوار الكويت على زيارته والتعرف على برامجه ولقاء الطلبة 

والطالبات والعاملني فيه.
وأضافت ان تصميم املبنى »مخروطي الشكل« صمم ليلفت 
نظر املارة حيث عكس وضع املخروط ليحكي حاجة إعاقة التوحد 
لالستكمال سواء بالبحث العلمي عن أسبابه وجيناته وعالجه 
أو باملزيد من اخلدمات لكافة املستويات البسيطة والصعبة منه 

واألعمار الصغيرة والكبيرة من املصابني فيه.
وأوضحت السعد ان االحتفال بهذا اليوم شمل عدة أنشطة في 

األماكن العامة حيث مت توزي�����ع النشرات التعريف�����ية ف�����ي 
3مجمعات جتارية وعقدت احملاضرات العامة في مدارس التعليم 
العام لنش����ر الوعي بالفئات اخلاصة، مبينة ان ادارة األنشطة 
بوزارة التربية شاركت في تفعيل هذه األنشطة من خالل إذاعة 

معلومات تعريفية عن التوحد في الطابور الصباحي.
وذك����رت انه مت عمل حملة إعالنات على باصات النقل العام 
وإعالنات في وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة كما شارك 
أطفال التوحد في هذا اليوم بنقل رسالتهم للمسؤولني من خالل 
زيارات لهم وإهدائهم شعار التوحد العاملي الذي ارتداه العديد 

من املسؤولني في الدولة مساندة ودعما لهؤالء األطفال.
وأكدت الس����عد ان جلمعية التوحد الكويتية دورا بارزا في 
إجناح هذا االحتفال من خالل دعمها ألنشطة مركز الكويت للتوحد 
وتنظيمها ألنشطة مصاحبة ليوم التوحد مثل ماراثون التوحد 
لهذا العام الذي لقي »جناحا كبيرا« وساهم في تعريف شريحة 
كبيرة من املجتمع بفئة التوحد وذوي االحتياجات اخلاصة ونقل 

رسالتهم للعديد من احلضور من املسؤولني والسفراء.
وتابعت كما ساهم فريق »ريتش التطوعي« وهو فريق يضم 
العديد من الش����باب الكويتي من أطباء وطلبة جامعة وغيرهم 
ممن حملوا على عاتقهم إيصال رسالة أطفال التوحد الى جميع 
أفراد املجتمع فاجتهدوا بعمل تصاميم خاصة وحمالت إعالنية 
صاحبت يوم التوحد العاملي لهذا العام في الكويت وعكست حرص 

املجتمع بكل شرائحه على االهتمام بهذه الفئة من األبناء.

مشاركون في ماراثون التوحد

أحد أطفال التوحد يبدع في رسم لوحة شخصيات كرتونية حاضرة في يوم التوحد

الشيخ أحمد العبداهلل وسبيكة اجلاسر ود.سميرة السعد وبعض املشاركني في أنشطة مركز التوحد
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم
الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
اأبــوعامـــر

لعاناتــكم في دلـيـــل
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لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 


