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المطيري: لألم أهمية كبيرة في بناء األسرة
بشرى شعبان

الرحمة  ش����دد رئيس مب����رة 
اخليرية الش����يخ د.بدر املطيري 
على أهمية دور األسرة في تربية 
النشء وضرورة حثهم على حب 
الوط����ن واملواطن����ة وطاعة ولي 
األمر، خاص����ة ونحن نعيش في 
هذه األيام ذكرى مرور خمسني عاما 
على االستقالل ومرور عشرين عاما 
على التحرير وعلى األسرة بشكل 
عام واألم بشكل خاص مسؤولية 
عظيمة في تربية أبنائهم التربية 
الدينية الصحيحة واملبنية على 

الكتاب والسنة النبوية.
وعرف د.املطيري، خالل حديثه، 
باحملاضرة األسبوعية ملركز احلور 
النس����ائي التابع للمب����رة والتي 
حملت عنوان »دور األس����رة في 
تربي����ة األبناء« بحض����ور مديرة 
املرك����ز منيرة احلرب����ي، التربية 
لغة واصطالح����ا وأهمية التربية 
الصاحلة في حياة الفرد واملجتمع، 
مش����ددا على أهمية دور األم في 

لرسولنا الكرمي معلم البشرية األول 
نبراسا تهتدي به.

من جانبها، هنأت مديرة مركز 
احلور النسائي التابع ملبرة الرحمة 
اخليرية مني����رة احلربي الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا مبناسبة بدء 
احتفاالت الكويت مبرور خمسني 
عاما على االستقالل وعشرين عاما 
على التحرير وخمس سنوات على 

بناء األسرة املسلمة والشخصية 
الدينية املتميزة، مش����يرا انه لن 
التربية األخرى  الوسائل  تتمكن 
كاملدرس����ة واملجتمع من حتقيق 
الهدف األساس����ي للتربية والذي 
تستطيع األم حتقيقه بسهولة إذا 
التزمت املبادئ الصحيحة للتربية 
والتي جاءت في الكتاب والس����نة 
النبوية  السنة  وعليها أن جتعل 

تولي والد اجلميع مسند اإلمارة، 
الكويتي  أفراد الشعب  أن  مؤكدة 
صغارا وكبارا، رجاال ونساء، شيبا 
وشبابا يجددون البيعة لصاحب 
السمو األمير ويرفعون أكف الدعاء 
للباري عز وجل أن يحفظ أميرنا 
وولي عهدنا من كل سوء ومكروه 
وأن يرزقهم الصحة والعافية نظير 
ما يقدمونه لهذا الشعب الكبير في 
حبه وإخالصه ألسرة آل الصباح. 
وأكدت أن مركز احلور النس����ائي 
أس����س مجلس احلور النس����ائي 
والذي يهتم مبناقش����ة مواضيع 
خاصة باملرأة كحقوقها في اإلسالم 
واملجتمع واحلقوق املدنية املتعلقة 
بها، ويستضيف املجلس في بداية 
كل ش����هر متخصصة في شؤون 
املرأة، كما يس����تضيف اخصائية 
نفسية أو محامية ويتم النقاش بني 
املتخصصة واحلضور، باإلضافة 
إلى أن مجلس احلور سيقيم يوم 
اخلميس من نهاية كل شهر ختمة 

للقرآن الكرمي وإفطارا جماعيا.

ملتقى الجمعية الخليجية لإلعاقة ينطلق 5 أبريلدعا األسر إلى تربية النشء على حب الوطن والمواطنة بمحاضرة مركز الحور النسائي
حتت رعاية وحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ستنطلق أنشطة ملتقى اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة احلادي عشر حتت شعار »تشغيل األشخاص 
ذوي اإلعاقة بدول مجلس التعاون اخلليجي: األنظمة 
والقوانني وبيئات العمل«، وذلك بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني خالل الفترة من 5 إلى 
7 أبريل 2011. وصرحت � رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني وعضو مجلس إدارة 
اجلمعية اخلليجية لإلعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية 
العليا للمؤمتر رحاب بورسلي � بأن عنوان املؤمتر 
لهذا العام يرسم آماال واسعة وأهدافا كبيرة في أوساط 
ذوي اإلعاقة في جميع املجتمعات اخلليجية باعتبار 
أن موضوع تش����غيل املعاقني ميثل ركيزة أساسية 
للنهوض مبستوى حياة هذه الفئة، وتعزيز مفهوم 
ثقتهم بأنفسهم، كما يعطيهم الفرصة إلثبات وجودهم 

ودورهم الفعال في تقدم وبناء اخلطة التنموية للدولة. مؤكدة أن املؤمتر 
يسعى في دورته احلادية عشرة إلى حتقيق مجموعة متكاملة من األهداف 
التي تصب في مصلحة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي من خالل مناقشة مجموعة من احملاور التي تستقطب 
اهتمام عدد كبير من األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم، والعاملني 
والعامالت في مجاالت اإلعاقة املختلفة وأعضاء هيئة التدريس وطالب 
وطالبات األقسام املعنية بالكليات واجلامعات اخلليجية تستقطب كذلك 
املهتمني واملهتمات إلى جانب املعنيني واملعنيات، وأصحاب العالقة باإلعاقة. 
وأشارت بورسلي في تصريحها إلى أن ملتقى اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
احلادي عش����ر سيتضمن 8 جلسات حافلة ب� 34 ورقة علمية و6 ورش 
عمل تتماشى جميعها مع شعار ومحاور املؤمتر لعام 2011، الفتة إلى أن 

أوراق العمل تشتمل على العديد من القضايا األساسية 
والدراسات الدقيقة التي تؤكد على أن تشغيل املعاقني 
خطة عمالقة في عملية التنمية، وتبرز معوقات عمل 
املرأة املعاقة. وستناقش أوراق العمل عالقة التأهيل 
املهني كمدخل عالجي بدمج التوحديني في سوق العمل 
وتنمية مهاراتهم االجتماعية، دراسة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي األنظمة والقوانني وبيئات العمل 
املناسبة لهم، إلى جانب تركيزها على التحديات التي 
تواجه تشغيل هذه الفئة وتدربهم للوصول إلى سبيل 
العيش واحلق في العمل. كما أفادت بورس����لي بأن 
أوراق العم����ل األخرى تهتم مبختلف أنواع اإلعاقات 
كتقدمي دراسات عن توظيف ذوي اإلعاقات السمعية 
وجميع التحديات واالستراتيجيات الالزمة النتقالهم 
من املدرسة إلى العمل، تشغيل األفراد ذوي اضطرابات 
التوحد )التحديات والفرص(، تأهيل الصم لسوق العمل:النظرية والتطبيق، 
دور املؤسسات واملنظمات والهيئات واجلمعيات احلكومية واألهلية في 
مجال تش����غيل املكفوفني. ومن بني أوراق العمل أيضا مقترحان أولهما 
مقترح لتفعيل دور مراكز التأهيل املهني للمعاقني في التدريب والتشغيل 
في ضوء االجتاهات العاملية، وثانيهما مقترح لتش����غيل املعاقني ذهنيا 
واستراتيجيات االحتفاظ بالوظيفة، إلى جانب رؤية معمارية في تهيئة 
بيئ����ة العمل املبنية لذوي اإلعاقة وغيرها. ومن املقرر أن يش����رف على 
رئاسة وإدارة هذه اجللسات نخبة من اخلبراء واألساتذة املختصني من 
مختلف الدول العربية ودول اخلليج العربي إلى جانب متحدثني أجانب 
من أميركا وأوروبا واملكسيك مما يضيف قيمة معلوماتية كبيرة وخبرات 

عريقة ستكون بني أيدي احلضور.

منيرة احلربيبدر ماجد املطيري

رحاب بورسلي

عمالت قدمية منذ عهد محمد علي باشا

عشرة جنيهات مصرية قدمية

عيد عبداحلميد متحدثا للزميل فرج ناصر عمالت عليها وجوه زعماء مصريني عيد عبداحلميد

من العمالت القدمية ورقة نقدية من فئة الـ 10 جنيهات مصرية قالدة قدمية

أكد أن الهواية ورثها عن والده وأعرب عن أسفه لبيع العديد منها في البداية

مقيم مصري يقتني عمالت ومقتنيات نادرة تعود لعهد نابليون بونابرت ومحمد علي

)حسن حسيني(عمالت قدمية

فرج ناصر
عيد يونس عبداحلميد، مصري اجلنسية ومقيم في الكويت 
منذ العام 2005، يهوى اقتناء العمالت والتذكارات والنياش���ني 
منذ والدته عام 1982، وهي هواية ورثها عن والده الذي يحتفظ 

بعمالت منذ العام 1948.
قال عيد ل� »األنباء« ان لديه ما هو قدمي من عمالت وتذكارات 
ونياشني قدمية، واضاف انه في البداية كان يجهل القيمة التاريخية 
لهذه املقتنيات، وباع العديد منها واش���ار ال���ى ان لديه عمالت 
ورقي���ة نقدية ومنها اجلنيه ابو اجلملني وهو اول اصدار يصدر 
ف���ي مصر للنقود الورقية، حيث يوجد لديه 4 اوراق من فئة ال� 
10 جنيهات متعددة التواريخ، كما يحتفظ بعملة اجلنيه القدمية 

والتي تعود للعام 1948.
اما بالنسبة للتميمة او كما تسمى القالدة، فهي افريقية ترجع 
الى آالف السنني، وكانت تستعمل لطرد االرواح اخلبيثة، وقال: 

هذه القالدة اش���تراها جدي من سيدة عرافة في السودان عندما 
كان تاجرا للجمال وقالت له السيدة ان هذه القالدة تطرد االرواح 
والشياطني، االمر الذي جعل جدي يحتفظ بها في املكان املخصص 

لالبل وال ازال احتفظ بها حتى اليوم.
اما فيما يخص التذكارات والنياش���ني، فقال: احتفظ بها مثل 
تذكار نابليون وهو من النحاس االحمر وكذلك تذكار للملك فاروق 
وامللك فؤاد ويظهر في اخللف تاريخ انشاء املجمع العلمي املصري 
وكذلك تذكار حملمد علي باش���ا يظهر مدة تاريخ حكمه من العام 

1801 حتى عام 1848.
واشار ان اقدم العمالت لديه هي عملة لالسكندر االكبر املقدوني 
وهو يجلس على كرس���يه وعلى يده اليمنى صقر وكذلك عملة 
للبطلميوس االول باالضافة الى عملة تعود لزمن السلطان حسني 
كامل عام 1917 وعمالت للملك فاروق وهي من النحاس والفضة 

تعود العوام 1933 حتى عام 1950.

وق���ال: كنت في البداي���ة ابيع ه�������ذه املقت���نيات والعمالت 
في مطلع التس���عينيات، حيث بعت كي���لو الفضة ب� 100 جنيه 
والنح���اس ب� 60 جنيها وبعد ذلك ادركت ان العمالت قيمة لذلك 

احتفظت بها.
واوضح ان العملة والقالدة او التميمة تعتبر افريقية االصل 
وال متت للحضارة الفرعونية بأي صلة، وانا متأكد من ذلك، لذا 

لم اكن اعرضها واعرض نفسي للمساءلة القانونية.
وكش���ف انه قام بادخال هذه العمالت منذ العام 2005 وعلى 
فت���رات بواقع قطعة الخ���رى ولم اخف من ذل���ك ألنها حاجات 

ومقتنيات تخصني وحدي.
وقال ان الهدف اظهار هذه العمالت واملقتنيات في هذا الوقت 
لوجود اش���خاص يروجون لعمالتهم على الرغم من انها قدمية، 
علم���ا ان ما احوزه م���ن هذه العمالت هو اق���دم واقيم والصور 

توضح ذلك.
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