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برعاية وحضور نائب رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة املشروعات السياحية خالد 
الغامن والرئي����س الفخري لنادي 
املعاقني الشيخة شيخة العبداهلل، 
انطلقت أنش����طة ن����ادي األطفال 
التفاعلي الثالث الذي تنظمه شركة 
املشروعات السياحية للعام الثالث 
على التوالي، وحضر االفتتاح مدير 
ادارة العالقات العامة والتسويق 
هدى الصالح ونواب العضو املنتدب 
وعدد من مديري إدارات الش����ركة 
املختلف����ة وقيادييها، ومن جانب 
»زي����ن« حضر أحمد أب����ل ودانة 
اإلبراهيم منسقا الرعايات بإدارة 
العالق����ات العامة واالتصاالت في 
ش����ركة زين واألطفال املشاركون 
بالنادي، الذي أقيم مبقر النادي في 
مبنى شركة املشروعات السياحية 

الرئيسي بالشويخ.
ويهدف نادي األطفال التفاعلي 
ال����ذي تتبن����اه وتنظمه ش����ركة 
املش����روعات الس����ياحية برعاية 
الى دمج  العلمي  »زين«، واملركز 
ذوي االحتياج����ات اخلاص����ة من 
األطفال في املجتمع ليكونوا بني 
أقرانهم األس����وياء، ويس����تفيدوا 
ببرنامج أعد خصيصا من أجلهم، 
يتضمن أنشطة مشتركة ملساعدة 
األطف����ال على تنمية مداركهم عن 
العالم احمليط بهم وتكوين صداقات 
الى  ومنحهم اإلحساس باالنتماء 
اجلماعة وتعليمهم األنشطة التي 
تساعدهم على القيام بدورهم في 
األسرة واملجتمع ليكونوا أعضاء 
فاعلني، باالضافة ال����ى تنمية ما 
لدى األطفال من قدرات وإمكانات 
ومواهب، ومساعدتهم على تعويض 
العجز وااللت����زام بقواعد النظام 
وحتمل املسؤولية وكيفية التعامل 

واالنسجام مع اآلخرين.
ويترك����ز الهدف األس����مى في 
إلغ����اء فك����رة العزل����ة واإلقصاء 
املتبعة تقليديا ضد فئات املعاقني، 
وتغيير نظرة املجتمع الس����لبية 
جتاه اإلعاقة، ومس����اعدة األطفال 
غير املعاقني على إدراك ما يستطيع 
الطفل املعاق القيام به مع إعاقته، 
وحثهم على االختالط بهم وكيفية 
التعايش معهم في مجتمع واحد 

تسوده األلفة.
وكذلك قض����اء أوقات فراغهم 
بشكل علمي ومفيد خالل العطلة 
الصيفي����ة وتأهيله����م وتهيئتهم 

حترص دائما على التواصل الدائم 
واملستمر مع روادها ومد جسور 
التع����اون مع مختلف الش����ركات 
واملؤسسات في الدولة، ومن هذا 
املنطلق أثنى الغامن على الشركات 
التي ساهمت وتشاركت في إقامة 
نادي األطفال التفاعلي هذا العام، 
ويأتي في مقدمتها »زين« و»املركز 

العلمي«.
وأضاف الغامن انه بعد دراسة 
اجلوان����ب الس����لبية واإليجابية 
الناجتة عن تنظيمنا للنادي في 
األعوام السابقة ووضوح الرؤية 
بالنسبة الى أهمية العمل االجتماعي 
الذي يعكس املسؤولية احلقيقية 
التي تقع على الشركة، وجدنا انه 
لزاما علينا اإلقدام واالس����تمرار 
ف����ي تنظيمه للع����ام الثالث على 
التوال����ي، وذل����ك حتقيقا ألهداف 
الشركة الرامية الى تقدمي اخلدمات 
املختلفة للمجتمع الكويتي وأبنائه 
وكل من يقيم على أرض الكويت، 
تقديرا ملكانة تلك الشريحة املهمة 
في مجتمعنا وحتديدا األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ومتمنيا ان 
يقدم النادي الفائدة املرجوة منه، 

وحتقيق أهدافه بنجاح.
وأوض����ح انه يوم����ا بعد يوم 
تترس����خ مبادئ وأهداف الشركة 
في وجدان املجتمع الكويتي الذي 
بدورنا منثل جزءا منه، ونسعى 
جاهدين من خالله ان نكون على 

قدر املسؤولية.
اجلدير بالذكر ان برنامج النادي 
التفاعلي يتضمن العديد من األنشطة 
املشتركة بني األطفال التي من شأنها 
تنمية قدراتهم الذهنية والعقلية 
والعصبية، حيث يشمل البرنامج، 
لغة اإلشارة والكمبيوتر واملهارات 
احلياتية، والورش الفنية والرحالت 
الترفيهية اخلارجي����ة، وأضيف 
لبرنامج هذا العام لغة التخاطب، 
باالضافة الى وجبة غذائية صحية 
يومية، مع الوضع في االعتبار ان 
النادي يتعاون مع طاقم محترف 

في جميع التخصصات.
هذا وتقام أنشطة نادي األطفال 
التفاعلي من األحد وحتى اخلميس 
من كل أسبوع، من التاسعة صباحا 
وحتى الثانية ظهرا في مقر شركة 
املش����روعات السياحية الرئيسي 
بالش����ويخ، لألطفال من س����ن 5 
سنوات وحتى 12 سنة، في الفترة 

من 4 اجلاري وحتى 29 منه.

الدمج والتي نتمنى ان تتغير، وذلك 
بتقبل املعاق وإعطائه حقوقه في 
التعليم والعمل وعدم التقليل من 
قدراته وإجنازاته، فاإلعاقة ليست 
إعاقة جسدية او ذهنية، إمنا إعاقة 
القلب، متمنية في نهاية كلمتها ان 
يلقى نادي األطفال التفاعلي جناحا 
يفوق ما حققه في األعوام السابقة، 

ومحققا أهدافه السامية.
ومن جهته، ق����ال خالد الغامن 
ان شركة املش����روعات السياحية 

املجتمع، بهدف خلق جو أس����ري 
وبيئة سليمة، تساعدهم على حياة 
أفضل من شأنها تنمية مهاراتهم 
وصقل مواهبهم العلمية والفنية، 
متمنية ان تستمر شركة املشروعات 
الس����ياحية في تطبيق سياستها 
املوجه����ة وتعزيز مس����ؤولياتها 
االجتماعية، مشيرة في الوقت نفسه 
الى ان الش����ركة تقع على عاتقها 
مسؤولية أكبر من ذي قبل ألنها 
واحدة من أهم الشركات في الكويت 

العمل الضخم.
وثمن����ت خطوة املش����روعات 
السياحية داعية شركات ومؤسسات 
الدولة ان حتذو حذوها في العمل 
االجتماعي والتطوعي، واستمرارها 
في تنظيم النادي للعام الثالث على 
التوالي رغم الظروف التي تعيق 
العمل االجتماع����ي والطوعي في 
كثير من األحيان، ولكن كل الشكر 
للمشروعات السياحية التي تفاجئنا 
دائما بتحدي الصعاب ودعم جميع 

واملنطقة التي بنيت سياستها على 
أهداف معلنة وموجهة.

وأشارت الى ان العمل االجتماعي 
واخليري الذي يخدم شرائح معينة 
في املجتمع يج����ب أال يهدف الى 
الربح املادي فقط، حيث ان هناك 
رسالة نبيلة وسامية تساهم في 
زرع الفرحة وتخفف اآلالم وتبني 
املس����تقبل وهي ال تق����در بثمن، 
مضيفة ان هناك بعض السلبيات 
في التعامل مع املعاق او جتاه مبدأ 

فئات وشرائح املجتمع الذي يتطلب 
جهودا حثيثة وتكاتف اجلميع من 

أجل إبرازه بالشكل األمثل.
وقالت العبداهلل في كلمة ألقتها 
خالل االحتفال بافتتاح وانطالق 
الن����ادي التفاعلي الثالث لألطفال 
أتقدم بالشكر لشركة املشروعات 
الس����ياحية عل����ى اس����تمرارها 
واهتمامه����ا ودعمها لقضية دمج 
ذوي االحتياج����ات اخلاص����ة من 
أقرانهم األسوياء في  األطفال مع 

الستقبال عام دراسي جديد بروح 
معنوية مرتفعة.

من جانبها، أعربت الش����يخة 
شيخة العبداهلل عن سعادتها بإقامة 
النادي التفاعلي للعام الثالث على 
التوالي، واستمرار جهود شركة 
املشروعات السياحية في تنظيمه 
مع عودة زين لرعايتها وتعاونها 
م����ع املش����روعات، باالضافة الى 
تالفي الس����لبيات واالستفادة من 
اإليجابيات وتطويعها ملصلحة هذا 

الهندال: »تجّمع المهارات« يرعى معرض درر الكويت 15 الجاري
أكد أمني عام جتمع املهارات الكويتية )متك( 
كامل الهندال عن قبول التجمع لرعاية معرض 
»درر الكويت« املزمع إقامته 15 اجلاري بقاعة 
أفكاري في منطقة الري. وأوضح الهندال أن 
املعرض يشمل مهارات كويتية متنوعة تفيد 
املجتمع الكويتي من خ����الل إنتاجات يدوية 
ومهارات تسويقية يتميز بها الشباب الكويتي 

والذي هو محور اهتمام جتمع املهارات الكويتي. 
وتابع بأن معرض درر الكويت يقام بتنظيم 
س����يدتني كويتيتني احترفت����ا امتهان تنظيم 
املعارض بكفاءة وقدرة من خالل حتد تنافسي 
شريف وتصميم كويتي راق ينعكس باإليجاب 
على صورة الشباب الكويتي الطموح من خالل 
استحداث فرص عمل في القطاع اخلاص حيث 

املستقبل. وأشار الهندال إلى أن التجمع سينتهز 
الفرصة بهذه املناسبة الوطنية لتكرمي الصحافي 
املتألق نايف الش����مري كأفضل صحافي لعام 
2010 وهو من الكف����اءات واملهارات الكويتية 
التي احترفت مهنة الصحافة وصقل موهبته 
الصحافية معززا قدراته بتطوير كفاءته اإلدارية 

وامليدانية.

الدراسة بلغة اإلشارة الشيخة شيخة العبداهلل وخالد الغامن وقيادات »املشروعات« خالل جولة في النادي التفاعلي

الشيخة شيخة العبداهلل تطمئن على أحوال املشاركني في نادي األطفال

بسمة السعيد سارة مرمي عبدالرحمن

الشيخة شيخة العبداهلل وخالد الغامن وهدى الصالح في انطالقة نادي األطفال التفاعلي الثالث الشيخة شيخة العبداهلل وخالد الغامن يتوسطان قيادات »املشروعات«

تنظمه »المشروعات السياحية« برعاية »زين«

خالد الغانم: استمرار أنشطة نادي األطفال التفاعلي حتى 29 الجاري
شيخة العبداهلل: العمل االجتماعي رسالة نبيلة واإلعاقة ليست في الجسد أو الذهن

األبناء في إحدى ورش النادي ورشة الفنان ناجي احلاي


