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علي حسن

تهنئة بالعيد الشيخة فريحة تقدم هدية الحد النزالء

أشاد بزيارة الوزير إلى إدارة رعاية المسنين أول أيام العيد

 حسن: حريصون على تأهيل ودمج المسنين
من خالل أساليب الرعاية المختلفة

  أكد مدير إدارة رعاية املسنني 
علي حسن حرص اإلدارة على 
تنفيذ سياسة الوزارة في مجال 

رعاية وخدم����ة وتأهيل ودمج 
املسنني وذلك من خالل تطبيق 
أساليب الرعاية املختلفة حلاالت 

املس����نني الذين يثب����ت البحث 
االجتماعي والدراسة الشاملة 
احتياجه����م للخدم����ات ووفقا 
الختصاص����ات اإلدارة، كما أكد 
أهمية اس����تمرار التواصل بني 
املسنني املس����تفيدين من نظم 
اخلدم����ة والرعاي����ة والتأهيل 
التي تقدمها إدارة رعاية املسنني 
الش����ؤون االجتماعية  بوزارة 
والعمل وكذلك العاملون معهم 
م����ع جميع أفراد ومؤسس����ات 
املدني للعم����ل معا  املجتم����ع 
لتحقيق األهداف والطموحات 
املستقبلية جلميع املسنني بل 
وتهيئة الفرصة لهم لالنطالق 
والتمي����ز بقدراتهم وجهودهم 
الفاعلة في املجتمع في ش����تى 

املجاالت. 
وقال حس����ن إن املس����نني 
والعاملني معهم استقبلوا ببالغ 
أيام  الفرحة والسرور في أول 
عيد الفطر السعيد وزير الشؤون 
االجتماعية والعم����ل د.محمد 
العفاسي ووكيل الوزارة والوكيل 
املس����اعد للرعاية االجتماعية 
مبناس����بة زيارتهم للمس����نني 
في قس����مي اخلدم����ة اإليوائية 
الفطر  لتهنئتهم مبناسبة عيد 
السعيد أعاده اهلل على اجلميع 
باخلي����ر واليم����ن والبركات، 
حيث تؤكد هذه الزيارة حرص 
الوزير وقي����ادات الوزارة على 
التواصل مع كبار السن في شتى 
املناسبات، كما تؤكد حرصهم 
عل����ى ترجمة رس����الة الوزارة 
وحتقي����ق أهدافها جتاه رعاية 
وخدمة وتأهيل املسنني، حيث 
تبادل الوزير ومرافقوه التهاني 
الرقيقة واملتميزة مع املسنني 
والعاملني معهم وقام بتوزيع 
الهدايا والعيادي على املسنني 

وتابع عن ق����رب جميع أوجه 
اخلدم����ة والرعاية التي تقدمها 
الوزارة لكبار السن مما ترك بالغ 
األثر اإليجابي في نفوس كبار 

السن والعاملني معهم.
وأشار حس���ن الى إن ما مت 
إجنازه من أعمال وما مت حتقيقه 
من نتائج في مجال رعاية وخدمة 
وتأهيل املس���نني وفق���ا لنظم 
وأساليب العمل املختلفة لم يكن 
ليكتب لها النجاح لوال تعاون 
العاملني مبختلف مس���مياتهم 
ومس���توياتهم الوظيفي���ة في 
جميع اجلهات العاملة في الوزارة 
والدولة دون استثناء، وأكد حسن 
أن أهم ما مييز هذا اإلجناز أنه 
حتقق بالرعاية والتوجيه والدعم 
املتواصل للوزير وإشراف جميع 
قيادات ال���وزارة وبتنفيذ رائع 
للعاملني في ادارة رعاية املسنني 

واألقسام التابعة لها.
وتقدم حسن بالشكر والتقدير 
للوزي����ر وقيادات ال����وزارة ملا 
يولونه من دعم متميز ورعاية 
اإلدارة حيث  متواصلة ألعمال 
الدعم في  ستساهم نتائج هذا 
إحداث نقلة نوعية متقدمة في 
ش����تى مجاالت العمل مع كبار 
السن كما أن التواصل واملتابعة 
الدائم لعمل اإلدارة  والتوجيه 
القي����ادات بالوزارة  من قب����ل 
يحقق التع����اون والتفاهم بني 
جميع اجلهات العاملة في مجال 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
املسنني ويدفع لتنفيذ السياسات 
وحتقيق األهداف العامة للدولة 
سعيا نحو حتقيق أهداف التنمية 
مبفهومها الش����امل في الكويت 
احلبيبة حت����ت قيادة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد.

قدمت التهنئة بالعيد لنزالء دور الرعاية

فريحة األحمد: المعاقون جزء ال يتجزأ من المجتمع
وسندعمهم لحل ما يواجههم من مشاكل

بشرى شعبان
اعربت الش���يخة فريحة االحمد عن است���عدادها 
للتعرف على مشاكل املع���اقني والع����مل على حلها 
بالتعاون مع املسؤولني في وزارة الشؤون والوزارات 

االخرى.
وقالت، في كلمة لها خالل زيارتها ملجمع دور الرعاية 
االجتماعية لتقدمي التهنئة بالعيد لنزالء املجمع، ان 
سعادتها ال توصف لتواجدها مع مختلف شرائح مجمع 
دور الرعاية االجتماعية من مس���نني وايتام وجميع 
الفئات الذين يشكلون جزءا اساسيا في املجتمع وال 

يوجد فرق بينهم وبني باقي شرائح املجتمع.

واعلنت عن اختيارها بعض العناصر من املسنني 
واملعاقني للمشاركة في مس���ابقة القرآن الكرمي التي 
تنظمها سنويا، مشيرة الى ان اشراك مثل هذه الفئات 
في مختلف االنشطة يعود عليهم بالنفع، السيما من 

الناحيتني النفسية واملعنوية.
واكدت ضرورة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة في 
املجتمع باعتبارهم عنصرا اساس���يا وجزءا ال يتجزأ 
من هذا املجتمع، وش���ددت عل���ى اهمية التعاون بني 
القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني مع القطاع 

احلكومي في دعم هذه الفئة.
بدوره، اشاد مدير ادارة رعاية املعاقني خالد املهدي 

بحرص الش���يخة فريحة االحمد عل���ى زيارة نزالء 
دور الرعاية في جميع املناسبات ومشاركتهم فرحة 

االعياد.
وكش���ف ان اجمالي اعداد املعاق���ني الذين ترعاهم 
االدارة يبلغ 912 نزيال بينهم 600 رعاية ايوائية دائمة 
و312 رعاية نهارية، واعلن عن التوجه للتوس���ع في 
الرعاية النهارية للمعاقني والتقليل من اعداد الرعاية 
االيوائية بهدف دمج املعاق في املجتمع وبقائه وسط 
اس���رته الطبيعية، مبينا ان هناك تنسيقا جاريا بني 
وزارة الشؤون واملؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 

النشاء مراكز للمعاقني في مختلف احملافظات.

المهدي: تنسيق بين »الشؤون« و»اإلسكان« إلنشاء مراكز لرعاية المعاقين في المحافظات

موروني )جمهورية القمر( 
� كون���ا: قام رئي���س مجلس 
أمناء جائزة عبدالعزيز سعود 
الش���عري  البابط���ني لإلبداع 
البابطني بحضور  عبدالعزيز 
رئيس جمهورية القمر املتحدة 
احمد عبداهلل سامبي بتكرمي 
اللغة  820 مشاركا في دورات 
العربية التي مولتها املؤسسة 

في اجلمهورية.
وأع���رب الرئيس س���امبي 
بكلمته في حفل التكرمي الذي 
أقيم في مبنى البرملان القمري 
عن سعادته وشكره ملؤسسة 
البابطني على دعمها خطة نشر 
اللغة العربي���ة في جمهورية 

القمر املتحدة.
وق���ال ان الكوي���ت تتميز 
الوثيق  التع���اون  بأس���بقية 
م���ع القم���ر على املس���تويني 
الشعبي والرسمي وفي جميع 

املجاالت.
وأك���د ان »جمهورية القمر 
تتكون من 4 جزر »رغم االحتالل 
الفرنسي جلزيرة مايوتي التي 
لن نتنازل عنها«، مشددا على 
ضرورة وصول اللغة العربية 

الى تلك اجلزيرة القمرية.
واعتبر تعلم اللغة العربية 
عند املسلمني والعرب مسألة 
عقيدة كونها لغة القرآن الذي 
هو مصدرهم التشريعي، وكذلك 
مسألة هوية، ألنها حضارتهم 
وتراثهم العريق، مؤكدا اعتزاز 
ب���الده بإس���المها ومتس���كها 

بعروبتها.
العربية في  اللغة  ان  وقال 
جزر القمر عانت من إهمال أهلها 
وهي أحوج ما تكون اآلن الى 
تفعيل الدورات العادية واملكثفة 
لتقويتها ونش���رها في جميع 

جزر اجلمهورية.
ومن جهته، أعرب البابطني 
في كلمته عن سعادته الكبيرة 
بتخريج دفعتني من الدارسني 
ضمن برنامج تعريب جمهورية 
القم���ر الذي متوله مؤسس���ة 
البابطني لإلبداع الشعري منذ 

العام املاضي وحتى 15 سنة.
وأعل���ن ان ال���دورات التي 
متولها املؤسسة ستشمل جميع 
اجلزر اعتبارا من أكتوبر املقبل 
بعد ان كانت التجربة في العام 
املاضي تقتص���ر على جزيرة 
واحدة وكذلك ستشمل تعليم 

نواب جميع اجلزر.
وقال ان اإلرادة القمرية وعلى 
رأسها الرئيس سامبي صممت 

على إعادة هذا الشعب القمري 
العربي ال���ى أصوله وجذوره 
العربية فجاءت دعوات الرئيس 
العربية بتعريب جزر  للدول 
القم���ر لتلتقي مع مش���روع 
مؤسس���ة البابطني في نش���ر 
العربية والتوس���ع بها  اللغة 

جغرافيا.
املؤسس���ة  ان  وأض���اف 
استجابت لتلك الدعوات وأنشأت 
مركز الكويت للدراسات العربية 
واإلسالمية في جمهورية القمر 
ليكون مركزا لنشاطات املؤسسة 
الت���ي تنظمها في اجلمهورية، 
موضحا ان املركز قام بتنظيم 
30 دورة في اللغة العربية انضم 
لها وزراء وقضاة ومدرس���ون 
س���يكونون نواة تعليم اللغة 

العربية في البالد.
وقال انه حاملا يتم تسجيل 
األرض التي منحتها اجلمهورية 
الى مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لإلبداع الشعري 
إلقام���ة مبنى مرك���ز الكويت 
سنقوم فورا بتنفيذ املشروع 

وإنشاء املبنى.
البابطني بالسفير  وأش���اد 
القمري ل���دى مصر ومندوبها 
الدائم ل���دى اجلامعة العربية 
جعفر عب���داهلل وبعميد كلية 
اإلمام الشافعي د.سعيد برهان 
عل���ى اهتمامهم���ا وجهودهما 
الكبي���رة في س���بيل تعريب 
القمر، مثمنا جهود  جمهورية 
رئيس اجلمهورية في تسهيل كل 
األمور أمام تعريب جزر القمر 

وتنميتها.
من جانبه أعرب مدير مركز 
الكوي���ت للدراس���ات العربية 
واإلسالمية وعميد كلية اإلمام 
الش���افعي د.س���عيد بره���ان 
عن ش���كره ملؤسسة البابطني 
اللغة في  على متويل تعريب 

جمهورية القمر.
وقال انه في عام 2009، جاء 
الوفي لدينه ولغته عبدالعزيز 
البابطني ليدعم جهود تعريب 
اللغة في بالدنا« فانشأ مركزا 
متخصصا ف���ي اللغة العربية 
والتحفي���ز لإلبداع الش���عري 
حتت ادارة كلية اإلمام الشافعي 
اس���تجابة لدع���وات رئي���س 
اجلمهورية للعالم العربي بدعم 
مشروع احملافظة على الهوية 

العربية للشعب القمري.
وأوضح ان مؤسسة البابطني 
الكلية بأج��هزة لتعلم  زودت 
اللغة العربية وأرس��لت فنيني 

الك�وي���ت لتركي���ب تلك  من 
املئات  ان  االجهزة، موضح���ا 
اس���تفادوا من ال���دورات التي 
نظمها مركز الكويت في اللغة 

العربية.
واضاف ان���ه مت تنظيم 30 
دورة ف���ي موس���مني علميني 
خالل 2009-2010 ش���ارك في 
كل موسم منهما 750 مشاركا 
موزعني على 15 فريقا 3 منهم 
لكبار الشخصيات و12 ملعلمي 

املرحلة االبتدائية.
واعرب د.برهان عن شكره 
للمؤسس���ة وكذل���ك لرئيس 
اجلمهورية الذي يبذل جهودا 
كبيرة من اج���ل احلفاظ على 
الهوية العربية للجزر القمرية 
والى كل من يساند جمهورية 

القمر ويدعمها.
وألقيت القصائد الترحيبية 
بوفد مؤسسة البابطني وكلمات 
اخلريجني فيم���ا قام البابطني 
بتوزيع الدروع والشهادات على 
مجتازي دورات اللغة العربية 
من وزراء سابقني ومسؤولني 
حكوميني ومدرسني بحضور 
رئيس اجلمهورية سامبي الذي 

أهداه البابطني مصحفا اثريا.
كما نظمت مؤسسة جائزة 
البابطني  عبدالعزيز س���عود 
لإلبداع الشعري معرض »صور 
من الكويت« مبناسبة مرور 50 
عاما على استقالل الكويت و20 
عاما على التحرير في جمهورية 

القمر املتحدة.
وقال مسؤول املعرض الفنان 
العاملي م.سليمان العوضي في 
صريح ل� »كونا« انه مت عرض 
50 صورة تعكس معالم الكويت 
وتبني املراح���ل التي مرت بها 
خاصة فت���رة احتالل الكويت 
وكذلك ص���ور ألبراج الكويت 
البري���ة  النبات���ات  وبع���ض 

والبحرية.
من جهة اخرى، قلد رئيس 
البرملان القم����ري برهان حامد 
رئيس مجلس أمناء مؤسس����ة 
البابط����ني لالبداع  عبدالعزيز 
الش����عري عبدالعزيز البابطني 
الكوفية القمرية »تعبيرا عن منح 
اجلنس����ية القمرية« التي تأتي 
تقديرا لدوره في دعم التنمية 

في اجلمهورية.
جاء ذلك خالل مأدبة العشاء 
التي أقامها رئيس جمهورية القمر 
احمد عبداهلل سامبي للبابطني 
وناب عنه فيها رئيس البرملان 

القمري برهان حامد.

)محمد ماهر(الشيخة فريحة األحمد وخالد املهدي مع نزالء دور الرعاية

خالل حفل تكريم 820 خريجًا

البابطين: ندعم خطة نشر اللغة العربية
في جزر القمر للحفاظ على التراث والحضارة

عبدالعزيز البابطني مكرما احدى اخلريجات بحضور الرئيس عبداهلل سامبي

جمعية العمرية والرابية التعاونية

اإعـــــــــالن

دعـــوة حل�ضـور اجتمـاع اجلمعيـة العموميـة العاديـة 

الرابع والثالثـني لعـام 2010

جمل�س الإدارة   

2010/3/31م  حتى  وامل�ساهمني  العاملني  الأع�ساء  لل�سادة  بالدعوة  يتقدم  اأن  الإدارة  جمل�س  ي�سر 

الذي  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  فاأكرث  ميالدية  �سنة   21 العمر  من  والبالغني 

�سيعقد اإن �ساء اهلل تعاىل يوم الثالثاء املوافق 2010/9/28م يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سراً يف مدر�سة 

على  بناء  الرابية  مقابل خمفر  الرابية  )4( مبنطقة  بقطعة  الكائنة  بنني  البتدائية  احل��رب  زيد 

موافقة وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل بكتابها رقم 2010-6/4/22765 املوؤرخ يف 2010/9/6م  واإذا 

مل يكتمل الن�ساب القانوين يوؤجل الجتماع ملدة ن�سف �ساعة حيث ي�سبح الجتماع قانونياً بح�سور 

)25( ع�سواً على الأقل.

وذلك ملناق�شة جدول الأعمال التايل

1- مناق�سة التقريرالإداري ملجل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/3/31م والت�سديق عليه.

2- �سماع تقرير مراقب احل�سابات والت�سديق على امليزانية وح�ساب املتاجرة والأرباح واخل�سائر عن 

ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/3/31م.

3- تعيني مراقب للح�سابات عن العام املايل 2011/2010 وحتديد اأتعابه.

لنعقاد  التايل  باليوم  وذل��ك  ع�سويتهم  املنتهية  من  بدل  الإدارة  ملجل�س  اأع�ساء  اأربعة  انتخاب   -4

اجلمعية العمومية والذي �سيوافق يوم الأربعاء 2010/9/29م من ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء وحتى 

ال�ساعة الثامنة م�ساًء مبدر�سة زيد احلرب البتدائية بنني الكائنة بقطعة )4( مبنطقة الرابية 

مقابل خمفر الرابية.

ويجب على الع�شو اأن ي�شطحب معه امل�شتندات الآتية:

- البطاقة املدنية الأ�سلية اأو �سهادة ملن يهمه الأمر الأ�سلية �ساحلة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

- يجب ح�سور الع�سو ب�سخ�سه ول يجوز الإنابة اأو التوكيل.

واهلل ويل التوفيق


