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نابت عن الكندري في حفل الوقاية من المخدرات

الرميضين: »الشؤون« تهتم بالنشء في جميع القضايا المجتمعية

خالل حفل عشاء خيري أقامته رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين

ناصر الخرافي: االهتمام بذوي اإلعاقة مؤشر على رقي المجتمعات وتقدمها
نأمل أن يتحقق الحلم المنش�ود بانتهاء آالم ومعاناة المعاقين في جميع ال�دول العربية ونفخر بإصدار قانون ذوي االحتياجات الخاصة في الكويت

العالج االنشغالي الذي يهدف إلى رن�دى ب�ري: مقاربة مل�ف االحتياج�ات الخاص�ة وفقًا لألس�س والقواع�د العالمي�ة الصحيحة
تطوير استقاللية الفرد الشخصية 
واالجتماعي���ة واملهنية ودمجه 
في املجتمع فضال عن االجنازات 
الس���ابقة من قسم العالج لذوي 
االعاقات السمعية وقسم لصناعة 
وصيانة االدوات الطبية اخلاصة 
بذوي االحتياجات اخلاصة وقسم 
الصناعات احلرفية التي ينتجها 
املعاقون ومعمل للخياطة ومصنع 
للخش���ب والس���يراميك والقش 
احلرف���ي للمكفوف���ن ومختبر 

تدريبي زراعي.
وفي خت���ام كلمته���ا وجهت 
بري التحية ال�ى كل من س���اهم 
مساهمة فاعلة في اجناح هذا احلفل 
إلى  ال���شكر  اخليري، وق���دمت 
ناصر اخلرافي الذي سلمته درع 
اجلمعية تقديرا جلهوده وعطاءاته 
ومساهماته في ش���تى املجاالت 

االنسانية واالجتماعية منها.
واختت���م احلف���ل بوصل���ة 
غنائية للمطرب اللبناني عاصي 

احلالني.

في االرض الطيبة وألجل الناس 
الطيبن واملعذبن الذين ميتلكون 
من احلب والوفاء واالخالص ما 
يس���تحقون ان نبادلهم به حبا 
وعطاء واخالصا أال وهم االبناء 
وااله���ل م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة.واضافت انه حرصا على 
اس���تكمال احللم مت تأهيل قسم 
العالج الداخلي ملجمع نبيه بري 
لتأهيل املعاقن، وتوجهت بالشكر 
للصن���دوق الكويت���ي للتنمية 
االقتصادية العربية الذي ساهم 
في اجناز بعض املراحل املهمة في 
هذا القسم، ولفتت الى اطالق املزيد 
من االقسام في املجمع حيث مت 
تطوير اقسام العالج الفيزيائي 
واالطراف االصطناعية مبا يحاكي 
الذي حصل على هذين  التطور 

الصعيدين.
افتتاح قس���م  واعلن���ت عن 

اجلمعية في اط����ار مالمس���تها 
املعاق���ن على مختلف  لقضايا 
املست���ويات س���واء من خ��الل 
مراكز اجلمعية املنتشرة في العديد 
من املناطق اللبنانية في بيروت 
وصور والنبطية والبقاع او من 
خالل مجم���ع نبيه بري لتأهيل 
املعاقن في الصرفند والذي اصبح 
منارة يهتدي به���ا كل من يريد 
مقاربة ملف االحتياجات اخلاصة 
مقاربة علمية وصحية واجتماعية 
ووفقا للقواعد واالسس العاملية 

الصحيحة.
واش���ارت ال���ى ان اجلمعية 
وضع���ت نص���ب اعينه���ا اال 
تستوحش في طريق احلق ألن 
هذا الطريق قلة من يسلكونه وقد 
كس���بت بفضل جهود اخليرين 
واصحاب القلوب الكبيرة التحدي 
ومتكنت معهم من غرس الغرسات 

النفس����ي واحلركي الذي يساهم 
بشكل كبير في تطوير اداء املعاقن 
ودمجه����م في املجتم����ع وتغيير 

النظرة اخلاطئة جتاههم.
واعرب عن س���عادته بظهور 
ع���دد م���ن املوهوبن م���ن ذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة في عدد 
م���ن املجاالت س���واء العلمية او 
الرياضي���ة وغيرها من املجاالت 
والتي ال ميكن ان تتحقق اال بفضل 
اجلهود الكبيرة ممن يعملون بجد 
واجته���اد واخالص خلدمة ذوي 
التي  االعاقة وبفضل املؤسسات 
تقدم لهم كل االهتمام وتسخر لهم 
الالزمة خلدمتهم  كل االمكانيات 

للنهوض باملجتمع.
من جان��بها رح���بت السيدة 
رن���دى ب���ري باحل���ضور ال���ذي 
لبى الدع���وة االنسان���ية وعرضت 
التي س���ج���لتها  التفاص���ي���ل 

وانتهاء آالم ومعاناة املعاقن في 
الدول العربي����ة، ومؤكدا اعتزازه 
وافتخاره مب����ا قامت به الكويت 
مؤخ����را من اص����دار قانون ذوي 
الذي يؤكد  االحتياجات اخلاصة 
ان التزام اجلميع بدعم ومساعدة 
هذه الفئة ليس مجرد تعاطف او 
عمل انس����اني أو سلوك شخصي 

وإمنا ايضا التزام قانوني.
كما أكد اخلرافي على تواصله 
املس����تمر مع اجلمعية اللبنانية 
لرعاية املعاقن منذ سنوات طويلة، 
مالحظا تطور اجلمعية املستمر 
واملتواصل بعطائها ومنوها ومد 
ي����د العون لعدد كبي����ر من ذوي 
االحتياجات اخلاصة واسرهم من 
خالل ما تقدمه اجلمعية وفروعها 
املختلفة من برامج في املساعدة 
والتأهيل املهني والتربوي باالضافة 
البرامج الصحي����ة والعالج  إلى 

وخدمة ه����ذه الفئة العزيزة على 
قلوبن����ا جميعا، وأش����ار الى ان 
االهتمام بهذه الفئة يعد مؤشرا على 
رقي املجتمعات وتقدمها، خاصة انه 
خالل السنوات املاضية، أصبحت 
هذه الفئة ليس����ت موضع رعاية 
فقط من قب����ل اجلمعيات األهلية 
وجمعيات اخلدمات االجتماعية 
وإمنا حصلت على اهتمام احلكومات 

في عدد من الدول العربية.
ودع����ا اخلراف����ي احلكومات 
العربية وجمعي����ات النفع العام 
واملجتمع املدني في أنحاء الوطن 
العربي لالهتمام بذوي االحتياجات 
اخلاصة والوقوف معهم ودعمهم 
ووض����ع السياس����ات وإص����دار 
الالزمة  القوانن والتش����ريعات 
لتذليل املعوق����ات والصعوبات 
الت����ي تواجههم معرب����ا عن امله 
ف����ي أن يتحقق احللم املنش����ود 

واإلنسانية.
أكد رئيس  في بداية احلف����ل 
مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي 
أهمية هذه املناسبة ملا حتمله من 
نبل أهداف وسمو غايات، متوجها 
بالشكر واالمتنان والتقدير لدعوته 
ليكون ضيف ش����رف ف����ي هذه 

املناسبة الغالية.
وأشاد اخلرافي باجلهود التي 
اللبنانية منذ  تبذلها اجلمعي����ة 
تأسيسها واهتمامها الكبير الذي 
توليه لذوي االحتياجات اخلاصة، 
داعيا الى االهتمام والتكاتف لألخذ 
بأيدي ذوي اإلعاقة، والعمل معا 
لتحويله����م ال����ى فئ����ات منتجة 
وطاقات مثمرة، معتبرا ان رسالة 
وأهداف اجلمعية اللبنانية لرعاية 
املعاقن تتلخص في تعزيز وتأمن 
حياة كرمية لألشخاص املعاقن 
ومساعدتهم على زيادة قدراتهم 

بيروت � اتحاد درويش
أقام���ت رئيس���ة اجلمعي���ة 
اللبناني���ة لرعاية املعاقن رندى 
بري حفل عشاء خيريا في مركز 
»البيال« وسط بيروت يخصص 
ريعه الستكمال جتهيز قسم العالج 
الداخل���ي في مجم���ع نبيه بري 
لتأهيل املعاقن في منطقة الصرفند 
والذي ساهم الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في 

إجناز املراحل األساسية منه.
 حضر احلفل رئيس مجموعة 
اخلرافي ناصر اخلرافي وعقيلته 
وعقيلة رئيس اجلمهورية وفاء 
سليمان ورئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري وسفيرنا لدى 
لبنان عبدالعال القناعي والسفير 
الس����وري علي عبدالكرمي علي 
وممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية محمد صادقي 
وحش����د كبير من الشخصيات 
السياس����ية والديبلوماس����ية 
واالقتصادية واالجتماعية وممثلو 
الهيئات واملؤسسات االجتماعية 

يقام تحت شعار »أسرتنا سر سعادتنا«

جمعية المعلمين أعلنت عن أنشطة
مهرجانها الصيفي السابع

الهدف واملضمون،  اس���المية 
وذات ابع���اد تربوي���ة عميقة، 
تعزز بعض القيم االخ����القية 
والس��لوكية من خالل قصص 
واحداث حتاكي واق���ع احلياة 
املعاص���رة، وتتخللها بعض 
املؤثرات الصوتية واالناشيد 
املعبرة، كما انها قصة حتاكي 
واق�������ع املجتم���ع الكويت���ي 
وبهدف نشر الوعي االجتماعي 
االخ����القي بن صفوف الفتيات 
وتب���صيرهن ببعض االنحرافات 
الس����لوكية واخل����لقية التي قد 
يقعن فيها، وذل����ك ل��تداركها 
وتصحيحها من خالل قالب مؤثر 

وكوميدي.
وذكرت ان املسرحية ستقام 
الكويت  على مس���رح جامعة 
)اخلالدية(، بدءا من الس���اعة 
السابعة والنصف مساء يومي 
املقبلن،  اخلميس واجلمع���ة 
وستكون التذاكر متوافرة لدى 
البيع املختلفة، وكذلك  مراكز 
التذاكر متوافرة في املس���رح 
خ���الل يومي العرض، فيما مت 
تخصيص خط ساخن للحجز 

واالستفسار: 99289327 .

اجلمعية وفي اطار نش���اطها 
الصيفي ومهرجان االسرة تقدمي 
عرض ملسرحية فكاهية هادفة 
حتت عنوان »فصلة ووصلة« 
تش���ارك فيها وللم���رة االولى 
مجموعة من الفتيات الكويتيات 
من طالبات اجلامعة واملرحلة 

الثانوية واملتوسطة.
وقد اشارت مؤلفة املسرحية 
هناء الش���طي الى ان »فصلة 
ووصل���ة« مس���رحية تربوية 
نسائية كوميدية خاصة بالعنصر 
النسائي متثيال واداء وجمهورا، 

اعلنت مديرة ادارة االنشطة 
ف���ي جمعية املعلم���ن هيالء 
التنيب عن أنش���طة مهرجان 
الذي  السابع  االسرة الصيفي 
ستقيمه حتت شعار »اسرتنا 
سر سعادتنا« في الفترة من 4 
الى 14 يوليو املقبل، مش���يرة 
ان االنش���طة ستش���تمل على 
الترفيهية  البرامج  العديد من 
واالس���تطالعية واحملاضرات 
الثقافية ال���ى جانب الرحالت 
واملسابقات املختلفة وافتتاح 
نادي فتيات الغد غدا )االحد( 
مبقر اجلمعية في الدسمة وهو 
النادي املخصص للفتيات الالتي 
تتراوح اعمارهن من 4 الى 16 
سنة وسترتكز انشطته على 
امله���ارات احلياتية  جوان���ب 
واالخالقية والتجويد والقراءة 
وااللق���اء والتحدث الى جانب 
تدري���ب الفتي���ات على فنون 
الطبخ واالتيكي���ت والديكور 
والصناعة اليدوية واعداد طاولة 
الى انشطة  الطعام، باالضافة 
التصوير والسباحة والكاراتيه 

واملاراثون.
م���ن جان���ب آخ���ر تعتزم 

بشرى شعبان
اكدت مديرة ادارة املرأة والطفولة في وزارة الش����ؤون 
اقبال الرميضن حرص الوزارة على القيام بدورها التوعوي 
وحماية النشء والتفاعل مع قضايا املجتمع واملش����كالت 

التي تواجهه.
وقالت في كلمة القتها نيابة عن وكيل الش����ؤون محمد 
الكندري في االحتفال الذي نظمت����ه االدارة بالتعاون مع 
جلنة التوعية والوقاية من املخدرات حتت شعار »ابناؤنا 
والوقاي����ة من االدمان على املخدرات« ان الوزارة ش����كلت 
جلنة التوعية والوقاية من املخدرات بالتعاون مع اجلهات 
املعنية وذات الصلة لرصد ودراس����ة هذه املشكلة واولت 
لها اهمية قصوى وذلك ملا آلفة املخدرات من آثار س����لبية 

تتخطى الفرد لتشمل االسرة واملجتمع بأسره.

واضافت ان الوزارة لم تغفل بجانبها العناية واالهتمام 
بأبنائنا ممن قادتهم الظروف القاسية للوقوع في اخطار 

هذه اآلفة.
فتبنت عبر جلن����ة توطن العمل اخلي����ري في البالد 
وبالتعاون مع اجلمعي����ات اخليرية ذات الطابع اخليري، 
مشروع مركز عالج التائبن من املخدرات، والذي كان وليد 
فكرة جمعية بشائر اخلير التي كرست اهتمامها ونشاطها 
للنهوض بهؤالء املدمنن واعادة تأهيلهم ودمجهم في املجتمع 
من جديد وحتويله����م من خطر يهدد املجتمع الى عناصر 
فعالة ومنتجة. وختمت بتوجيه الشكر لكل من ساهم في 

اجناح انشطة اللجنة.
بدوره اوضح رئيس جلنة العالقات العامة في جمعية 
بشائر اخلير منصور اخلشتي كيفية مواجهة االدمان املبكر 

وذلك من خالل اشارات تصدر عن سلوك املتعاطي.
مشيرا الى ان االكتشاف املبكر يساعد كثيرا في العالج 
من االدمان مثل اي مرض كلما مت اكتشافه مبكرا اصبحت 

فرص العالج والتخلص منه اوفر.
واوضح ان االدمان على تعاطي املخدرات هو بداية لالنحراف 

وذو عالقة بالسلوك االنساني والبيئة احمليطة.
واكد ان بشائر اخلير من خالل اقامة مشروع مركز عالج 
التائبن ستساهم في معاجلة هذه الظاهرة التي اصبحت 

تؤرق املجتمع مبختلف شرائحه.
ورافق احملاضرة معرض فني ش����اركت فيه العديد من 
ادارات وزارة الشؤون، السيما ادارة رعاية االحداث وادارة 
امل����رأة والطفولة ممثلة في قس����م حدائق االطفال وتنمية 

الطفل.

اقبال الرميضني ومنصور اخلشتي خالل اللقاء
هناء الشطي

ناصر اخلرافي وعقيلته ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورندى بري وعقيلة الرئيس اللبناني خالل احلفل

ناصر اخلرافي وعقيلته في صورة تذكارية مع رندى بري السفير عبدالعال القناعي مرحبا بناصر اخلرافي ناصر اخلرافي مصافحا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

)محمود الطويل(ناصر اخلرافي يتسلم درع اجلمعية اللبنانية لرعاية املعاقني من رئيسة اجلمعية السيدة رندى بري

)انور الكندري(وزنة العنزي في جناح إدارة األحداث


