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خالل رعايتها الحفل الخيري لدعم األطفال المحتاجين في الكويت

عايدة السالم: تضافر الجهود لدعم قضايا الطفل

إلى أن احلكومة أيضا س����باقة 
في االهتم����ام بالطفل من املهد 
اللحد وهنا فإن جمعيات  إلى 
النفع العام واملؤسسات اخلاصة 
كما املواطنني مطالبون  بدعم 
احلكومة باالهتمام بالطفل من 
خالل املشاركة في هذا األمر كل 

على طريقته.
الطفل  ان  البغل����ي  وق����ال 
شخصية هشة وقابلة لإليذاء 
واإلصالح ويحتاج إلى الرعاية 
الدائم����ة واجليدة م����ا يخلق 
إنسانا صاحلا يخدم وطنه في 

املستقبل.
يذك����ر ان املعرض ش����ارك 
في����ه 30 مش����اركا طارح����ني 
األف����كار اجلدي����دة في  بعض 
عالم اإلكسسوارات واألشغال 
اليدوية والعطور، كما كان من 
بني املشاركني بعض املنتجات 
املعنوية ف����ي مجاالت متعددة 
كدار اآلثار، حيث عرضت إحدى 
املش����اركات هوايتها في جمع 
اآلثار في صور ومؤسسات موقع 
Kuwaitwedding اإللكتروني الذي 
يقدم كل ما حتتاجه العروس 
ف����ي التحضير حلف����ل زفافها 
وغيرها من املنتجات املنزلية 

كاحللويات.

لكل املعنيني بقضية الطفل وذلك 
ألنه أمل ومستقبل أي مجتمع 

يعيش فيه.
من جانبها، أكدت الشيخة 
شيخة العبداهلل أن أهم ما يجب 
التركيز عليه هو نش����ر ثقافة 
مدى اهتمام احلكومات بالنشء 
والطفل واإلنس����ان.وقالت ان 
اجلمعية الوطنية حلماية الطفل 
تكمل ما ابتدأت به الدولة من 
احملافظة عل����ى الطفل وتنمية 
ثقافته لتجنيب����ه اللجوء إلى 
مسالك غير مرغوبة. وتابعت 
أنه إذا ما اهتممنا بالطفل نكون 
قد وضعنا اللبنة األساس����ية 
للمستقبل لذلك يجب مساعدة 

ومساندة الطفل الكويتي.
من جهة أخرى، أشار رئيس 
مجل����س إدارة جمعية حقوق 
اإلنس����ان علي البغلي إلى ان 
رعاية الطفولة من أهم ما تهتم به 
جمعيات حقوق اإلنسان واحلفل 
اخليري الذي نظمته اجلمعية 
الوطنية حلماية الطفل امتداد 

لنشاطات حقوق اإلنسان.
وق����ال البغلي ان ناش����طي 
املجتمع املدني يعكسون تفهما 
واضحا لقضايا الطفل من خالل 
زيارة املعرض ودعمه، مشيرا 

الضوء بالدرج����ة األولى على 
قضايا الطف����ل الذي يتعرض 
لألذى الش����ديد في املجتمعات 

رغم وجود الضوابط.
ودع����ت الفري����ح أعض����اء 
إلى إيالء اهتمام  مجلس األمة 
أكبر لهذه الفئة من خالل سن 
القوانني، مشيرة إلى ان العديد 
من املشاريع املطروحة ولكنها 
ال تفي بالغ����رض، متمنية ان 
الوطنية  يتم إشراك اجلمعية 
حلماية الطفل في هذا املوضوع 
وذلك لتقدمي املساعدة ولتحقق 
الذي أنشئت  الهدف  اجلمعية 
من أجله وه����و حماية الطفل 
من التعرض ل����ألذى بالدرجة 

األولى.
وقالت الفريح ان أحوج ما 
نكون إلي����ه في هذا املجال هو 
وجود قانون يسمح بالتشكي 
عند العلم بطفل يتعرض ألذى 

مهما كان شكله.
وتابعت الفريح: من جانب 
آخر نرى اليوم ان الطفل يحظى 
باهتمام معظم جمعيات النفع 
العام حيث بتن����ا نرى أن في 
معظم هذه اجلمعيات تش����كل 
جلان خاصة بش����ؤون الطفل 
معلن����ة ان اجلمعية متد يدها 

رندى مرعي
الطفل عماد املستقبل وأمله 
لذلك هو يحتاج إلى كل الدعم 
واملساندة واحلكومة الكويتية ال 
تقصر في ذلك ولكن يجب تضافر 
جهود كل اجله����ات املختصة 
وجمعيات النفع العام واملهتمني 
لوضع قوانني خاصة باألطفال 
وتأمني حياة كرمية وعادلة لهم 
ومن إحدى هذه اخلطوات كان 
احلفل اخلي����ري لدعم األطفال 
الذي  الكويت  ف����ي  احملتاجني 
نظمته اجلمعية الوطنية حلماية 
الطفل برعاية الشيخة عايدة 
سالم العلي وحضور الشيخة 
شيخة العبداهلل والنائب د.روال 
دشتي وحشد من الشخصيات 
االجتماعية واألدبية واإلعالمية 

والذي يستمر ملدة 4 أيام.
وبع����د جولتها ف����ي أركان 
املعرض املقام في قاعة الشيخ 
س����الم العلي في قرطبة قالت 
الش����يخة عايدة انه يجب دعم 
الطفل وزيادة التوعية حول هذا 
األمر ويجب التوجه السريع إلى 
مجلس األمة لتشريع القوانني 
املتعلقة بالطفل، مش����يرة إلى 
دور وسائل اإلعالم في تسليط 
الضوء على قضايا الطفل خاصة 
ان هناك بنودا واضحة في خطة 
التنمية تتعلق باألسرة والطفل 
تعتبر نواة األس����رة كما يجب 
تقدمي الدع����م الكامل للجمعية 
الوطني����ة حلماية الطفل ألنها 

خير سفير لقضاياه.
وأعرب����ت الش����يخة عايدة 
عن فخرها برعاية هذا احلفل 
اخلي����ري متوجهة بالش����كر 
لرئيسة اجلمعية د.سهام الفريح 
لدعوتها لرعاية ما حتب، وقالت 
ان  انه يجب  الش����يخة عايدة 
العام  النفع  تتعاون جمعيات 
ليكون هناك حمالت مشتركة 

وهادفة في هذا املجال.
بدورها أكدت د.سهام الفريح 
ان اله����دف الرئيس����ي من هذا 
احلف����ل اخليري ه����و مردوده 
املعنوي ونشر الوعي بالعمل 
التطوعي واإلنساني وتسليط 

س�هام الفريح: نتمنى التعاون مع مجلس األمة لحماية الطفل من التعرض لمختلف أنواع األذى

)قاسم باشا(الشيخة عايدة السالم والشيخة شيخة العبداهلل ود.روال دشتي ود.سهام الفريح خالل املعرض


