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مواد غذائية ملساعدة احملتاجني

بأنهم مختلفون عن غيرهم من 
ابناء املجتمع.

لذا سعت مبرة البر اخليرية 
الى وضع حلول لهذه املش���كلة 
وتفعيل هذه احللول. ومساهمة 
منها في مشاركة املعاقني كونت 
جلنة لتيسير زواج املعاقني من 
منطلق أن تضيء شمعة واحدة 
خير من أن تلع���ن الظالم ألف 
م���رة. وأن تأخذ بيد الناس الى 
حالل خير من أن تكتفي بالقول 

هذا حالل وهذا حرام.
فالناس بحاج���ة إلى حلول 
عملية واقعية ناجحة أكثر من 

حاجاتهم للكالم النظري.
وق���د وضعت جلن���ة زواج 
املعاق���ني عدة اهداف لتيس���ير 

الزواج منها:
وض���ع برنام���ج توع���وي 
لألس���ر يبرز حق���وق املعاقني 
واالس���تفادة م���ن قدراتهم عن 
طريق البروشورات واملطويات، 
تذليل عقبات الزواج امام املعاقني 
ومساعدتهم بتوفير فرص الزواج 
لهم، املتابعة املتواصلة لزواجهم 
 � وتقدمي االستشارات )الطبية 
النفس���ية � االجتماعي���ة( لهم، 
حثهم ومس���اعدتهم على إجراء 
الالزمة  الطبي���ة  الفحوص���ات 
انتش���ار  الزواج للحد من  قبل 

االعاقة.

بادرت املبرة الى اطالقها إلميانها 
بأن املعاقني ميثلون جزءا مهما 
من املجتمع فما خلق اهلل انسانا 
معاق���ا اال وعوضه اهلل بقدرات 
جس���دية وذهنية يستطيع من 
خاللها أن يؤدي دوره املنوط به 
في املجتمع وميثل املعاقني جزءا 
مهما واصيال من املجتمع لم يتم 
استغالله حتى اآلن ولم يفسح 
املجال امامهم لكي يشاركوا في 

بناء ونهضة املجتمع.
اننا لالس���ف ننظر للمعاقني 
نظرة شفقة ورحمة دون انتباهنا 
إلى أننا به���ذه النظرة نؤذيهم 
ونهدر طاق���ة هائلة من طاقات 
املجتمع تستطيع ان تساهم في 
رفعته وعلو شأنه واننا نسلبهم 
الكثير م���ن حقوقهم التي كفلها 
لهم اهلل تعالى ويعد الزواج من 

أولى وأهم هذه احلقوق.
فالزواج حق مش���روع لكل 
إنسان يتس���اوى فيه املعاقون 

بغيرهم من أفراد املجتمع.

المشاركة المجتمعية

أنن���ا  الش���مري  وأضاف���ت 
نستطيع من خالله أن جنعلهم 
ينخرطون في املجتمع ويشاركون 
في انش���طتهم بدال من ضربنا 
حولهم سورا من التقوقع والعزلة 
التي حتبطهم وجتعلهم يحسون 

اآلس���يوية( ع���دد 95 ف���ردا، 
مس��تش���فى ال���رازي 64 فردا، 
ابن س���ينا 80 فردا،  مستشفى 
مس���جد عتبة 500 ف���رد، جلنة 
التعريف باالسالم 1000 فرد لعدد 
4 محاضرات خالل الشهر الفضيل 

كل يوم خميس.
التعريف باالس���الم  جلن���ة 
واجلهراء 150 وجبة كل يوم ثالثاء 
وخميس، وزارة الكهرباء � طوارئ 
الش���ويخ 100 فرد، عمال سوق 
السمك شرق 250 فردا، الصندوق 
الكويتي للتنمية 30 فردا، سكن 

عمال حوالي 300 فرد.

لجنة البيت السعيد

بدورها حتدثت املنسقة العامة 
في املبرة صفية الش���مري عن 
جلنة البيت السعيد حيث قالت 
ان اللجنة تنقس���م إلى جلنتني 
املعاقني  املعاق���ني وغير  لزواج 

برئاستها وهما كالتالي:
جلن���ة زواج غي���ر املعاقني 
وتعم���ل بهذه اللجن���ة أخوات 
متطوعات واخصائية اجتماعية 
وذلك للتوسط بني طرفني المتام 
الزواج في اطار شرعي، إضافة 
إل���ى اصالح ذات البني للحد من 
الطالق، ونشر الثقافة الزوجية 

من خالل الندوات.
اما جلن���ة زواج املعاقني فقد 

بشرى شعبان
أعلن رئيس مبرة البر اخليرية 
املبرة ترعى  املزين���ي ان  احمد 
اكثر من 800 اس���رة من جميع 
اجلنس���يات وهي تقدم خدمات 
متعددة وكثيرة لهذه األسر كاشفا 
عن تش���كيل العديد من اللجان 
املختصة لتسهيل تقدمي اخلدمات 
للمحتاجني كما اكد حرص املبرة 
على تنظيم معارض في جميع 
املناسبات لتوزيع األلبسة على 
املتعففة واحملتاجة ومبا  االسر 
يسهم في التخفيف عن تلك االسر 
مع تزايد االعب���اء واملصاريف 

اليومية.

مالبس وأثاث

وأوض���ح املزين���ي أن عمل 
اللجنة اخليرية الستقبال األطعمة 
واملالبس واألث���اث يتمثل  في 
مس���اعدة ما يقارب 800 أسرة 
كويتية وعربية وبدون من أرامل 
وأيت���ام ومطلقات ومرضى عن 
طريق بطاقة متوينية تصرف بها 
األسرة املواد الغذائية واملالبس 
واألث���اث الت���ي يتب���رع بها أو 
بقيمتها أهل اخلير وش���ركات 
املواد الغذائية. كما تقوم اللجنة 
بتنفيذ مشروع »برد عليهم« حيث 
يتم تركيب برادات ماء في منازل 
األس���ر احملتاجة واملستشفيات 
واملراكز الطبية والشوارع املكتظة 
بالعمالة، وجلنة مطاعم اخلير 
والبركة تقوم بإعداد  طبخ يومي 
الكويت  يوزع كالتالي: بلديات 
)بلدية ال���ري � بلدية اجلليب � 
بلدية الشبرة � بلدية الساملية � 
بلدية العمرية � مساجد التعريف 
باالسالم وهي »مسجد املالح صالح 
� مسجد دار القرآن بالفروانية � 
مس���جد بن حمد« � دار حتفيظ 
القرآن باجلهراء 1200 شخص � 

مسجد مرزوق البدر.
كما تعد اللجنة موائد إفطار في 
املناطق التالية باإلضافة للمناطق 

السابقة:
منظمة املدن العربية )العمالة 

صفية الشمري أحمد املزيني

لجنة مطاعم الخير إلعداد طبخ يومي ووجبات إفطار في العديد من مناطق الكويت

المزيني: »البر الخيرية« ترعى أكثر من 800 أسرة محتاجة
مش�روع »ب�رد عليهم« لتركي�ب برادات ماء ف�ي منازل األس�ر المحتاجة والمستش�فيات والمراك�ز الطبية والش�وارع المكتظ�ة بالعمالة
الش�مري: ال�زواج حق مش�روع يتس�اوى في�ه المعاق�ون م�ع غيرهم م�ن أف�راد المجتم�ع ولجنة لتيس�ير زواجه�م وحل مش�اكلهم

)قاسم باشا(إعداد الطعام لتوزيعه على احملتاجني
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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

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

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


