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الشيخة فريحة األحمد
)فريال حماد(جولة في املعرض د.خالد املذكور يقص الشريط إيذانا بافتتاح معرض »االجتماعيني«

الشيخ جابر العبداهلل محييا ولي عهد قطر خالل حفل العشاء مساء أول من أمس

سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مستقبال أحد القطريني العسكريني الدارسني في الكويت

الشيخ مشعل األحمد مودعاً ولي عهد قطر ويتوسطهما رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

د.موضي احلمود حتيي ولي عهد قطر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في وداع سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

الفريق أحمد الرجيب مصافحا ولي عهد قطر

ولي عهد قطر: نتائج زيارتي للكويت ستسهم في تعزيز الروابط بين البلدين
غادر البالد ظهر أمس س���مو الش���يخ متيم بن حمد بن خليفة آل 
ثاني ولي عهد دولة قطر الش���قيقة والوفد املرافق لسموه بعد أن قام 
سموه بزيارة رسمية للبالد استغرقت يومني أجرى خاللها مباحثات 

رسمية مع القيادة السياسية.
وكان في مقدمة مودعيه على أرض املطار أخوه س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مش���عل األحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء، والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير النفط ووزير االعالم رئيس 
بعثة الشرف املرافقة الش���يخ احمد العبداهلل والوزراء واحملافظون 
وكبار القادة من اجليش والشرطة واحلرس الوطني وكبار املسؤولني 

بالدولة وسفيرا البلدين الشقيقني.
هذا، وبعث س���مو ولي عهد دولة قطر الش���قيقة الشيخ متيم بن 
حمد بن خليفة آل ثاني ببرقية ش���كر لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد حفظه اهلل هذا نصها: »صاحب السمو األخ الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح ولي عهد الكويت الشقيقة حفظه اهلل، السالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته، أود أن أعرب لس���موكم وحلكومة وشعب دولة 
الكويت الشقيقة عن خالص الشكر والتقدير ملا لقيناه والوفد املرافق 
من كرم الضيافة وحفاوة االس���تقبال خالل زيارتنا لبلدكم الشقيق 
والتي ستسهم نتائجها بعون اهلل وتوفيقه في دعم وتعزيز الروابط 
االخوية املتينة والعالقات الوثيقة بني بلدينا وش���عبيهما الشقيقني. 
ومع أصدق التمنيات لسموكم مبوفور الصحة والسعادة ولشعبكم 
الشقيق املزيد من الرفعة والتقدم ولكم مني أخي الكرمي أسمى االعتبار 

وفائق التقدير«.
وكان س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد قد قام صباح امس 
بزيارة الى اخيه س���مو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي 
عهد قطر الش���قيقة في مقر إقامت���ه بقصر بيان، حضر املقابلة وزير 
النفط ووزير االعالم رئيس بعثة الش���رف الش���يخ احمد العبداهلل 

وسفيرا البلدين.
هذا، وقام سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد 
دولة قطر الش���قيقة والوفد املرافق له صباح امس بزيارة إلى مبنى 
السفارة القطرية لدى الكويت، حيث التقى عددا من الطلبة القطريني 
الدارس���ني في مختلف الكليات العس���كرية واملدنية في الكويت وقد 
رافق س���موه وزير النفط ووزير االعالم رئيس بعثة الشرف الشيخ 

احمد العبداهلل.

وكان سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد قد اقام مساء أول من أمس 
في ديوان األسرة بقصر بيان مأدبة عشاء على شرف أخيه سمو الشيخ 
متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد دولة قطر الشقيقة والوفد 

الرسمي املرافق لسموه وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
هذا، واستقبل سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني مساء 
أول من أمس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وذلك في مقر إقامة 
س���موه في قصر بيان. كما استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء. كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك. كما استقبل وزير املالية مصطفى الشمالي 

وبرفقته العضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار بدر السعد.
حضر املقابالت وزير النفط ووزير اإلعالم رئيس بعثة الش���رف 

الشيخ أحمد العبداهلل وسفيرا البلدين.

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر البالد أمس والشيخ نواف أقام حفل عشاء على شرفه

فريحة األحمد: الكويت رائدة في خدمات المعاقين
بشرى شعبان

اشادت الشيخة فريحة األحمد 
بكل ما تقدمه الدولة في مجال 
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وقالت خ���الل رعايتها للحفل 
اخلتامي لطلبة التدريب امليداني 
لكلي���ة العلوم االجتماعية في 
ادارة التدريب والتأهيل املهني 
للمعاقني ان الكويت واحلمدهلل 
رائدة في مجال اخلدمات التي 
توفر جلميع فئات االحتياجات 
اخلاصة، وتوجهت بالشكر الى 
وزارة الشؤون بجميع ادارتها 
الفئ���ات اخلاصة  التي ترعى 
ام���ام طلبة  ابوابها  لفتحه���ا 
امليداني ليكتس���بوا  التدريب 
اخلبرة في التعامل مع املعاقني، 
واشادت بكل ما شاهدته من جهد 
متميز في ادارة تأهيل وتدريب 

املعاقني.
بدوره امل مدير ادارة التأهيل 
املهني للمعاقني حمد اخلالدي 
الكادر اخلاص  ان يتم اعتماد 
للعامل���ني في دور الرعاية في 
اقرب وقت لتشجيع الطلبة بعد 
تخرجهم للعمل في مؤسسات 

الرعاية االجتماعية.
وتوج���ه في كلم���ة القاها 

واشار اخلالدي الى ان االدارة 
اعدت برنامجا متكامال لالبناء 
املتدربني لفصل الصيف يشمل 
الكثير من االنشطة التدريبية 

والترفيهية.
ورأى ان اعتماد قانون جديد 
لهذه الفئات سيفتح افاقا جديدة 
امام خريج���ي التأهيل املهني 

وايجاد فرص عمل لهم.
بدورها رأت د.سهام القبندي 
املسؤولة عن الطلبة املتدربني ان 
حرص الشيخة فريحة االحمد 
على مش���اركة الطلبة حفلهم 
اخلتامي واملعاقني فرحتهم ليس 
ام اجلميع  بغريب عليها فهي 
هي بس���مة احلب الذي يلمس 
وجدان كل انسان سواء داخل 

الكويت او خارجها.
واضاف���ت ان عالقة طلبة 
اخلدم���ة االجتماعية مع ادارة 
املهن���ي عالقة ممتدة  التأهيل 
بالعمل واالخالص وان الطلبة 
يتلقون املواد العلمية في الكلية 
واملواد التدريبية في مؤسسات 
الرعاية االجتماعية فكل الشكر 
الرعاي���ة االجتماعية  الدارات 
الطلبة  امام  الفساحهم املجال 

الكتساب اخلبرات امليدانية.

خالل احلفل بالشكر للشيخة 
فريحة االحمد صاحبة املواقف 
الطيبة ودورها الرائد في دعم 
االعمال اخليرية واالجتماعية 
واالنسانية باالخص مع فئات 

ذوي االعاقة.
اليوم  اننا نحتفل  واضاف 
بختام الفصل التدريبي امليداني 
لطالبات كلية العلوم االجتماعية 
من خالل مشاركتهم وتواصلهم 
مع ذوي االعاقة في ادارة التأهيل 
املهني للمعاقني ومد جس���ور 
التعاون الدائم مع كلية العلوم 
االجتماعية على مدى السنوات 

السابقة والقادمة باذن اهلل.

رعت الحفل الختامي لطلبة التدريب الميداني في مركز تأهيل المعاقين

المذكور: الكويت تتميز بالموهوبين 
في الحرف والمشغوالت

رابطة االجتماعيين افتتحت »معرض األسر المنتجة« 

رندى مرعي
دعم األسر احملتاجة واملتعففة ال يجب أن يكون باملساعدات املادية 
والعينية وذلك ألن في هذه األسر طاقات ومواهب وانتاجات قد تخدم 
صاحبها وتزيد من دخله وتشغيل وقته، فاحلاجة ليست دائما في 

املال بل قد تكون في الوقت وملء الفراغ والتسلية.
وتأسيس����ا على ذلك تنظم رابطة االجتماعيني »معرض األس����ر 
املنتجة« الذي افتتحه رئيس اللجنة االستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية د.خالد املذكور الذي أشاد 
باملواهب املشاركة في املعرض، معتبرا انها فرصة مهمة لتبني األسر 
الكويتية مبا لديها من قدرات وطاقات ومواهب حيث تس����تطيع ان 

تعرض كل ما لديها من منتجات وإبداعات.
وتابع د.املذكور ان هذه املعارض حتفز األس����ر وتشجعهم على 
زيادة اإلنتاج والتطور في االبتكار، مش����يرا الى ان الكويت تتميز 
منذ زمن بعيد باحلرف واملش����غوالت في جميع املجاالت لذلك فإن 
هذه املعارض ال تفتح املجال فقط أمام املوهوبني لعرض منتجاتهم، 
بل تكون مجاال يعكس ما اش����تهرت به الكويت. بدوره أكد رئيس 
مجلس إدارة رابطة االجتماعيني عبدالرحمن التوحيد ان إقامة مثل 
هذه املعارض تعمل على حل مش����كلتني في الوقت نفس����ه، األولى 
هي مساعدة األس����ر املنتجة في زيادة دخلها والثانية إيجاد مكان 
يعرضون من خالله هذه املنتجات، ومن جانب آخر يأتي هذا املعرض 
ليكمل عمل الرابطة االجتماعي ويضاف الى نشاطاتها الثقافية التي 
حترص الرابطة على مواصلتها خلدمة املجتمع. من جانبه، قال أمني 
عام رابط����ة االجتماعيني عبداهلل غلوم ان الرابطة تهدف من خالل 
املعرض الى تعزيز عملها االجتماعي فكان املعرض فرصة للتواصل 
مع الفئة املنتجة في املجتمع وتوفير سبل تسويق منتجاتهم لزيدوا 
دخلهم من خالله ويكون لديهم عم����ل آخر من اختيارهم يضعون 
فيه كل موهبتهم. وقال ان دعم هذه األسر يحمل رسالة الى جميع 
شرائح املجتمع وهي انه دائما هناك مجال لزيادة الدخل واالنخراط 
في السوق، كما انها فرصة لألسر احملتاجة وذات الدخل احملدود في 
زيادة دخلها دون احلاجة الى جهات اخرى او مس����اعدات خارجية. 
هذا ويقام املعرض في قاعة الشيخ سالم العلي في قرطبة مبشاركة 
60 مشاركا لعرض املواهب من اكسسوارات ودراعات ومجوهرات 
وحقائب وعطور وغيرها من األعمال اليدوية واحلرفية وذلك حتى 

31 اجلاري من الساعة 5 حتى 10 مساء.


