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د.حسن عبدالرحيم ومنصور السلماني واملشرف العام للمجتمع صالح العوضي في مقدمة احلضور

البغلي يكرم الفائزين ويبدو عبداللطيف احلكمي

الرئيس الفخري للمجموعة الشيخة انتصار احملمد ورئيس املجموعة إبراهيم البوير

)سعود سالم( جانب من أنشطة املجموعة 

إبراهيم البغلي يكرم الكشافة الفائزين في مسابقة االبن البار

هناك جلن���ة خاصة من املتطوعني تنظر الى مدى 
اهتمام األم وما تقدمه لولدها من رعاية ومساندة ودعم 

باإلضافة الى ما حققه املعاق نتيجة هذه العناية.
هل اجلائزة مادية أم معنوية فقط؟

اردنا تكرمي ام املعاق وابراز دورها املتميز واجلائزة 
ميكن اعتبارها معنوية اكثر منها مادية، هدفها اجتماعي 

انساني.
ه��ل عمل املجموعة يقتصر فق��ط على تنظيم جائزة 

التكرمي؟
ال، لدينا الكثير من األنشطة ونحن متعاونون مع 
إدارة رعاية املعاقني ونؤمن لهم جميع التجهيزات في 
حفالتهم وأنشطتهم منذ عدة سنوات. وايضا نحرص 
على مشاركة املعاقني في األعياد الوطنية، وننظم لهم 
احلفالت الترفيهية ونقوم بزيارات مس���تمرة لدور 
رعاية املعاقني، كما ان لدينا مركزا خاصا لعالج املعاقني 
بأسعار رمزية، ولدينا أشخاص تلقوا العالج في املركز 

وبفضل اهلل عز وجل حتسنت حالتهم %90.
كم عدد املتطوعني في املجموعة؟

12 متطوعا والباب مفتوح ألي متطوع يرى نفسه 
لديه الوقت والقدرة على العمل مع هذه الفئة.

وهنا البد من توجيه الش���كر لرئيس���ة املجموعة 
الفخرية الشيخة انتصار احملمد لدعمها الدائم ومساندتها 

ومشاركتها مع املجموعة في كل االنشطة.
ما قصة اخلط الس��اخن الذي تعم��ل املجموعة على 

إنشائه؟
ارتأين���ا في املجموعة ان تك���ون همزة وصل بني 
املعاق وولي امره واملس���ؤولني وذلك عبر تخصيص 
خط س���اخن نتلقى من خالله الشكاوى والنواقص 
في خدمات املعاقني إليصالها الى املس���ؤولني والعمل 

على معاجلتها.
هل من كلمة أخيرة؟

نناشد جميع امهاتنا واملربيات واملشرفات الالتي 
يس���هرن على رعاية املعاقني املبادرة للتس���جيل في 
اجلائزة، وفريقنا مس���تعد للذهاب إليهم في منازلهم 

لتسجيل مبجرد اتصالهم.
كما اننا خطونا خطوة باجتاه دول مجلس التعاون 
والدول العربية، حيث قمنا مبخاطبة السفارات لنشر 
اجلائزة وفتح املجال للمش���اركة فيها عبر التسجيل 

في سفاراتنا املنتشرة في هذه الدول.

للمشاركة في جائزة تكرمي أم املعاق
للمشاركة نتمنى التواصل مع املجموعة عبر أرقام الهواتف: 
5/22660216 ـ فاكس: 22635445 ـ نقال: 66397779.
roboa_almona@hotmail.com :البريد اإللكتروني

باملعاقني وأولياء أمورهم؟
احلم���د هلل في دولتنا احلبيبة الكويت كثيرة هي 
املؤسسات التي تهتم بهذه الفئات ولكن أردنا من هذا 
التكرمي السنوي ان نقول ألم املعاق انت انسانة مقدرة 
كثيرا، وانك عندما تقومني بدورك الطبيعي في رعاية 

ابنك املعاق انت مقدرة من قبل املجتمع.
وانني أرى ان تكرمي هذه األم هو نقلة نوعية على 
مستوى عالقة املجتمع باملعاقني ونبرهن على زوال 
نظرة اخلجل والشعور باالحراج عند والدة ولد معاق 
وكثرة العاملني من املتطوعني مع فئة املعاقني هي دليل 
على مدى اهتمام املجتمع به���ذه الفئة ومدى تغيير 

النظرة املجتمعية جتاهها وهي ظاهرة خير  
لقد بدء العمل قبل س��نة في قان��ون جديد للمعاقني، 

كناشطني كيف ترون فاعليته بعد مرور السنة؟
ان القان���ون اجلديد قدم الكثير للمعاقني وأنصف 
هذه الفئة لكن العبرة في التنفيذ، نأمل أن يتم تفعيله 
في أقرب وقت وتكتمل فصول الدمج املجتمعي على 

أسس صحيحة.
هل من ش��روط خاصة للمشاركة في جائزة تكرمي ام 

املعاق؟
الشرط الوحيد ان يكون املعاق لديه بطاقة اعاقة 

من هيئة املعاقني.
هل تقتصر فقط على الكويتيني؟

ال فرق سواء كانت األم كويتية أو اي جنسية اخرى 
املجال مفتوح للجميع دون متييز.

من يختار ال� 10 أمهات للتكرمي وعلى أي أساس؟

بشرى شعبان
كشف رئيس مجموعة ديرة اخلير لذوي االحتياجات 
اخلاصة ابراهيم البوير عن انطالق العمل في جائزة 
أم املعاق للس���نة الثانية عل���ى التوالي، قائال خالل 
لقاء مع »األنباء: ان فكرة اجلائزة انطلقت قبل عامني 
من خالل عمل املجموع���ة التطوعية مع ادارة رعاية 
املعاقني وإميانا منا بحاجة األم التي لديها ولد معاق 
الى تكاتف والوقوف الى جانبها موضحا انه في العام 
الفائت مت تكرمي أمهات منهن من تعمل بتفان في رعاية 
املعاقني داخل الدور التابعة إلدارة رعاية املعاقني في 
وزارة الشؤون مبينا ان املجموعة عملت على تنظيم 
هذه املس���ابقة بالتعاون مع وزارة الشؤون واإلعالم، 
واستعرض في هذا اللقاء العديد من األمور املتعلقة 
باملجموعة وأهداف تنظيم حفل س���نوي وتكرمي أم 

املعاق.
بداية أهداف التكرمي؟

- توفير البيئة األسرية واالجتماعية التي تساهم 
في تالفي الظواهر السلبية.

- تقدمي جميع التسهيالت لتشجيع أم املعاق على 
توفير الرعاية املناسبة ألبنائها.
- دمج املعاقني في املجتمع.

- ابراز دور األمهات املعاقات املتميزات.
- تقدمي الدعم لألمهات في جميع املؤسسات وشرائح 

املجتمع.
- ايصال رس���الة املع���اق وأمه انن���ا معهم والى 

جانبهم.
- توفير خط ساخن الستقبال الشكاوى واالقتراحات 

لتوصيلها الى املسؤولني.
هل تعطينا نبذة عن اجلائزة؟

ان جائزة أم املعاق فكرة ترتقي بالهدف واملضمون 
وطريقة االجناز واملتابعة وس���تترك بصمة واضحة 
على جميع املستويات االجتماعية واإلنسانية واألم 
عماد األس���رة واللبنة األولى في املجتمع املتقدم وال 
يغيب عن علمكم اننا بحاجة ماسة للعناية بأم املعاق 
وخاصة األمهات اللواتي لهن التأثير األكبر والفعالية 
األكثر على املعاق لكي يحظى بتربية س���ليمة ألجل 
ذلك ولدت فكرة جائزة أم املعاق والهدف من اجلائزة 
تسليط الضوء على تلك النماذج العظيمة من األمهات 
الكويتيات اللوات���ي قدمن أمثلة رائعة في التضحية 
والصبر والتحدي وقهر املصاعب من أجل الفوز بجيل 
قادم يحوز تربية راقية وتوجيه أس���ري سليم فهم 
من س���يقود الكويت إن ش���اء اهلل الى مصاف الدول 

واملجتمعات الراقية.
لكن هناك العديد م��ن املجموعات واللجان التي تهتم 

البوير لـ »األنباء«: الشرط الوحيد للمشاركة في جائزة »أم المعاق«
وجود البطاقة وسنخاطب السفارات الخليجية والعربية لنشر الجائزة

مجموعة ديرة الخير تنظمه للسنة الثانية

إبراهيم البوير

البغلي: جائزة االبن البار تنطلق أبريل المقبل

اجلائزة تتقاطع وأهداف احلركة 
الكشفية التي هي حركة تربوية 
تنموية تعم���ل خلدمة الوطن 
واملجتمع عب���ر وضع برامج 
متخصصة ووجدنا في جائزة 
االبن البار انها جتسد أهدافنا 
في مج���ال البر بالوالدين وإن 
شاء اهلل وبفضل جهود إبراهيم 
البغلي واللجنة العليا للجائزة 
وقادة احلركة الكشفية ستكون 
هناك مشاركات س���نوية في 
الراعي  الش���كر  اجلائزة وكل 
والعامل���ني في ه���ذه اجلائزة 

اإلنسانية.
البرامج  أما رئيس جلن���ة 
في املخيم وليد املال فاشار الى 
ان اللجنة قامت بالتنسيق مع 
املوجهني في املناطق التعليمية 
السبعة وحددنا أنشطة داخل 
الفصول  ف���ي  املخيم وأخرى 

الدراسية.
املال  ب���ني  وعن األنش���طة 
كانت هناك زيارة لدار املسنني 
مبرافقة مشرف خاص وزيارة 
ملستش���فى الفروانية ساعدوا 
القيادة الفرعية )خدمة عامة( 
مع دراسة احلالة التي شاركوا 

في مساعدتها.

خالل املوسم املقبل لتشمل أكبر 
عدد من شرائح املجتمع.

كما توجه البغلي بالتهنئ�����ة 
القلبية لصاحب السمو األمي�����ر 
وس���مو ول���ي العهد وس���مو 
الوزراء  رئي��������س مجل���س 
الكويتي  والقيادة والش���عب 
ملناس���بة مرور 50 عاما على 
االس���تقالل و20 عام���ا عل���ى 
التحرير و5 سنوات على تولي 
صاحب الس���مو األمير مقاليد 
احلكم، متمني���ا األمن واألمان 

لوطننا الغالي الكويت.
أثنى عضو مجلس  بدوره 
ادارة جمعية الكشافة ورئيس 
رابطة رواد الكش���افة د.حسن 
عبدالرحيم عل���ى دور جائزة 
البغلي لالبن البار في نشر ثقافة 
البر بالوالدين في نفوس النشء 

والشباب الكويتي.
وقال إنها املرة االولى الذي 
الكشافة في هذه  يشارك فيها 
اجلائ���زة وكانت فكرة صائبة 
حتمس لها الشباب كثيرا وكانت 
تتم عبر مسابقات يومية يعبر 
فيها الكشافة عن معاني وعبر 
الب���ر بالوالدي���ن، مضيفا ان 
مثل هذه األنشطة تبني أهمية 

املكيمي وجلن���ة البرامج التي 
عملت لظهور هذا احلفل بهذا 

املظهر املشرف.
أما القائد عبداللطيف املكيمي 
فأوضح انها املرة االولى التي 
يشارك الكشافة في هذه اجلائزة 
وفي مرحلتني الكشافة املتقدمة 
الثانوي���ة( وفتيان  )املرحلة 
الكشافة )املرحلة املتوسطة(، 
وحددنا برنامجا للمش���اركة 
والقت الفكرة استحسانا لدى 
الكش���افة وكان اإلقبال كثيفا 
من جميع املناطق لالش���تراك 
واخترنا أفضل 50 مشاركا مت 
تكرميهم اليوم وهناك 50 آخرون 
سيتم تكرميهم في املدارس بعد 

بدء الفصل الدراسي الثاني.
وتوج���ه بالش���كر لراعي 
اجلائزة على دعمه وتشجيعه 
للشباب على املشاركة في هذه 
األنشطة التي تساهم في ترسيخ 
القيم الت���ي تربينا عليها، كما 
نشكره على مساهمته في دعم 
مس���ابقة أفضل لوحة وطنية 
يرسمها الطلبة وتكون معبرة 

عن األعياد الوطنية.
ورأى املشرف العام للمخيم 
القائد صالح العوضي ان أهداف 

دور األبناء في رعاية كبار السن 
ودور األسرة في تربية أبنائها 

على البر باألهل.
واض���اف د.عبدالرحيم في 

معنا في ه���ذا احلفل منصور 
السلماني ويعقوب اجلليجل، 
ومشرف عام املخيم القائد صالح 
العوضي والقائد عبداللطيف 

التواص���ل والتراحم وتوثيق 
العالق���ة بني اآلب���اء وأبنائهم 
التي طرحت  وجميع األسئلة 
في املس���ابقات تتمحور حول 

املناسبة البد من توجيه  هذه 
الشكر والتقدير لراعي اجلائزة 
البغلي وأعضاء  إبراهيم  األخ 
اللجنة العليا، السيما املشاركني 

بشرى شعبان
أعلن الراعي الرسمي جلائزة 
االبن البار إبراهيم البغلي انه 
في شهر ابريل املقبل ستنطلق 
أنشطة جائزة البغلي لالبن البار 
للعام احلالي، مؤكدا على التنوع 
والتوسع في فئات اجلائزة لهذا 

العام.
وقال البغل���ي في تصريح 
صحاف���ي خالل حف���ل توزيع 
األوسمة الفضية على الكشافة 
املشاركني في أنشطة اجلائزة 
للعام 2010 في مخيم الكشافة 
64 ان مش���اركة الكشافة أتت 
اللجنة  ب���ني  التعاون  نتيجة 
العليا للجائزة وجمعية الكشافة 
الكويتية واشترك فيه ما يقارب 
ال� 100 من الكشافة وهي املرة 
األولى التي تش���ارك الكشافة 
في اجلائزة ونأمل في األعوام 
املقبلة التوسع في مشاركة هذه 

الشريحة املهمة من النشء.
وتوجه بالشكر الى رئيس 
العريان على  اجلمعية جعفر 
اهتمامه باجلائزة وتعاونه مع 
اللجنة العليا، متمنيا للحركة 
الكشفية املزيد من النجاح واعدا 
مبزيد من التوسع في اجلائزة 

أكد على التنوع والتوسع في فئات الجائزة


