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»النقد الدولي« يطلب من الكويت
مزيدًا من الرقابة على العمل الخيري

وطني الكويت سلمت للمجد

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون انه 
على الرغم من مرور اكثر من شهر على مخاطبة 
اجلمعيات واملبرات اخليرية بشأن اعتماد النظام 
احملاسبي املوحد، اال ان الوزارة لم تتلق حتى اآلن 
اي رد بهذا اخلصوص م���ن اجلمعيات اخليرية 

واقتصرت الردود على عدد قليل من املبرات.
وبني ان الوزارة تتوجه الى مسؤولي اجلمعيات 
اخليرية والتي تثق بعملهم وحرصهم على مصلحة 
الكويت بضرورة االسراع في تنفيذ الكتاب اخلاص 
بالنظام احملاسبي ملصلحة العمل اخليري الكويتي 

وللمساعدة في وضع حد ألي اقاويل بشأنه.
وقال املص���در ان الهدف م���ن تطبيق النظام 

احملاسبي املوحد هو حماية العمل اخليري واحلفاظ 
على سمعة الكويت على املستوى العاملي.

وزاد: ان هذا االجراء الزامي وكلنا ثقة بقدرة 
القيمني على العمل اخليري في تنفيذه ملا ميلكون 

من خبرات.
واوضح انه في حال عدم االلتزام تقوم االدارة 
املعنية برفع تقري���ر الى وكيل الوزارة والوزير 

التخاذ االجراء الالزم.
على صعيد آخر، اتت مشاركة وفد الكويت في 
اجتماعات صندوق النقد الدولي االسبوع املاضي 
بنتائ���ج ايجابية، حيث كان وضع الكويت جيدا 
وكان الطلب املزيد من الرقابة على تنفيذ املشاريع 

اخليرية وحركة االموال.

والش���راب. نعم فحتى وكويتنا 
محتلة شملتمونا بالرعاية باجلهر 
واخلفاء، واحتفظن���ا بكرامتنا 
ورأسنا مرفوع وشامخ، فإليكم 
نرف���ع الراية والبي���رق األحمر 
 بكل فخ���ر واعت���زاز ونعاهدك

 يا أميرنا ووالدنا ونعاهد كويتنا 
احلبيبة على احلب والوفاء. تلك 
هي وردتي مهداة إليك يا والدي 

»بابا صباح«.
ابنتك م����ن ذوي االحتياجات 

اخلاصة
عايشة الحشاش
Palmnet_79@hotmail.com

عن جميع اخوتي من ذوي اإلعاقة 
وكذلك نيابة ع���ن كلية العلوم 
االجتماعي���ة قس���م علم النفس 
وقسم الرعاية األسرية وهو الذي 
يرعى شؤون املعاقني في جامعة 
الكويت ويقدم لهم خدمات جليلة. 
حبنا جميعا لك يا صاحب السمو 
ولكويتن���ا احلبيب���ة ولكل ذرة 
 من تراب وطننا الغالي، فإليكم 
يا س���مو األمير ي���ا من أعطيتم 
ولم تأخ���ذوا، ويا م���ن جعلتم 
رؤوس���نا مرفوعة حتى ونحن 
حتت وطأة االحتالل الغاشم ولم 
مند يدنا متسولني نطلب الطعام 

م����ا أجمل احلديث حني يكون 
القلب، ويزداد اجلمال  نابعا من 
أكثر حني يك����ون صاحب القلب 
بنقاء ابنة الكويت عايشة احلشاش 
التي أصرت على إرس����ال رسالة 
إلى والد اجلميع  ش����كر ومحبة 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه، 
لتعبر بها وكأنها تعبر نيابة عن 
كل الكويتيني عن احلب والتقدير 

إلى سموه بهذه املشاركة:
لتس���مح لي جريدكم الغراء 
»األنباء« بإعطائي حيزا صغيرا 
أقدم  من صفحاتها اجلميلة كي 
لكويتنا الغالي���ة أجمل التهاني 
بأعياده���ا الوطنية، وألقدم ألف 
وردة لوال���دي ووالد كل كويتي 
وكويتية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل 
ورعاه، تعبيرا عن حبي ووالئي 
للوطن واألمير. وكم كنت أمتنى 
لو أضع وردتي مع آالف الورود 
املهداة إلى سموه، ولكن ظروف 
إعاقتي منعتني من املشاركة وسط 
الزحام الكبير م���ن أهلنا الذين 
تهافتوا كل يريد أن يضع وردته 
تعبي���را عن حبه للوالد الكبير. 
والوردة التي أود تقدميها هي حبي 
الكبير واخالصي ووالئي لسمو 
األمير، وذلك عن نفسي ونيابة 

»الشؤون«: لم نتلق أي رد بشأن النظام المحاسبي الموحد للجمعيات الخيرية

جانب من الورود التي قدمت لصاحب السمو األمير

عايشة احلشاش

آمال الساير ونورية العميري تتقدمان احلضور

محمد الكندري مشاركا في املاراثون

جانب من املاراثون

منيرة املطوع تتوسط عددا من احلاضرات

د.عبدالرحمن العوضي وعدد من املشاركني في املاراثون يؤدون العرضة

ناصر العيار ود.جعفر العريان وإبراهيم الكندري خالل االجتماع التنسيقي

»كالد« نظمت كرنڤالها السنوي تزامنًا مع األعياد الوطنية
بشرى شعبان

اكدت رئيس مجلس ادارة اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم 
)كالد( آمال الساير ان اجلمعية نظمت احتفاال بكرنڤالها السنوي 
الثاني لذوي صعوبات التعلم في منتزه الش���عب الترفيهي البراز 
مواهب الطلبة وتعزيز الثقة بأنفس���هم، وتزامن احتفال الكرنڤال 
باحتفاالت الكويت مبناس���بة العيد الوطني ال� 50 وعيد التحرير 
ال� 20 و5 اعوام على تولي صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم، واقيم الكرنڤال حتت رعاية الش���يخة شوق 

محمد اجلراح.
واكدت الساير في تصريح للصحافيني خالل حضورها الكرنڤال: 
لقد احيا االحتفال املقدم بسام البارود من فرقة السنافر الكويتية، 
حيث مت خالل احلفل تقدمي عروض متنوعة ومسابقات للمشاركني 
وعرض مميز ملواهب الطلبة وكذلك شارك في املعرض املقام على 
هامش الكرنڤال طلبة صعوبات التعلم بعرض منتجاتهم ومشغوالتهم 
الفني���ة، والذي حاز اعجاب اجلميع ولقي صدى ايجابيا كبيرا في 

نفوس الطلبة واهاليهم.

فيها أبناؤنا املعاقون عما يحملونه 
للوطن من حب وتقدير بأسلوبهم 
العفوي البسيط اجلميل، حيث 
قدموا تشكيال رائعا لعلم الكويت، 
كما أنش���دت االبنة سارة محمد 
أغنية »ي���ا دارنا ي���ا دار« وقد 
أجادتها وأبدعت في انشادها رغم 
صعوبة االغنية، أعقب ذلك فقرة 
العروس  »اجللوة« حيث كانت 
هي »الكويت« ثم تال ذلك أغنية 
»يا بوناصر« أداء االبنة س���ارة 
محسن وعزف االبن احمد هشام، 
تال ذلك تقدمي تشكيل رائع بعنوان 
»بيرق ب���الدي«، واختتم احلفل 
بأغنية »نحبك يا وطن على طول« 
ضمت أبناء املراكز الثالثة التابعة 
للجمعية، حيث كان عرضا هز 
حماس احلضور وجتاوبوا مع 
االبناء وأنشدوا معهم وصفقوا 
لهم تعبيرا عن س���عادتهم بتلك 
البراعم اجلميلة التي تغنت بحب 

الكويت.

الكويت الغالية، حيث شارك أبناء 
املراك���ز التابع���ة للجمعية بكل 
من محافظ���ات حولي واجلهراء 
واالحمدي بفقرات متنوعة القت 
إعجاب واستحسان اجلميع، عبر 

تقي املدير العام ومديرات مراكز 
الرعاية النهارية التابعة للجمعية. 
وقد أنشد األبناء األغاني الكويتية 
الوطنية والعرضات واللوحات 
التي جتسد احلب والوالء ألرض 

اجلهات التي تعنى باالبناء ذوي 
االعاقة، حيث كان في استقبالهم 
منيرة املطوع أمينة السر وموضي 
السلطان أمينة الصندوق وأعضاء 
مجلس ادارة اجلمعية وهاش���م 

بشرى شعبان
الكويتية  نظمت اجلمعي���ة 
لرعاية املعاق���ني احتفاال خاصا 
الذهب���ي  اليوبي���ل  مبناس���بة 
لالستقالل ومرور عشرين عاما 
على التحرير وخمسة أعوام على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، وذلك 
على مسرح مركز الرعاية النهارية 
التابع له���ا مبحافظة االحمدي، 
اش���تمل على عدة فقرات قدمها 
أبن���اء مراكز الرعاي���ة النهارية 
الثالثة التابعة للجمعية بحولي 

واجلهراء واالحمدي.
حضر االحتفال مجموعة من 
كبار املسؤولني وزوجات سفراء 
النمس���ا ويوغوسالفيا  كل من 
والعراق والهند وتونس وسورية، 
الواليات  وممثلني عن س���فارة 
املتحدة االميركية وجمهورية مصر 
العربية وأعضاء اجلمعية وأولياء 
أمور الطلبة وممثلني عن بعض 

عبدالهادي العجمي
أقامت الشركة الكويتية لنفط اخلليج املاراثون األول لذوي االعاقة 
»طاقة وارادة« حتت رعاية وزير االعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 

العبداهلل.
بدأ احلفل الذي اقيم مبناسبة مرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير و5 أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم بكلمة الشركة الكويتية لنفط اخلليج ألقاها العضو املنتدب 

محمد عبدالوهاب.
ألقى وزير الصحة االسبق د.عبدالرحمن العوضي نيابة عن رئيسة 
اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون صديقة العوضي كلمة قال فيها ان 
عالقتنا مع جمعية الداون عالقة وطيدة حيث ان هذه اجلمعية قامت 
بدور اساسي بهذه املناسبة وهي مبادرة طيبة ايضا من شركة نفط 

اخلليج تنم عن اهتمامها بالقضايا املهمة واالنسانية.
واش���ار العوضي الى ان الهدف من هذه املناس���بة هو ابراز مثل 
هؤالء في حتدي االعاقة، خاصة ان هناك من ش���ارك في مناس���بات 
خارجية وحصلوا على ميدليات ذهبية ورفعوا اسم الكويت عاليا، 
وتقدم العوضي بالش���كر جلميع اجلهات املشاركة في هذا املاراثون 

وعلى رأسها شركة نفط اخلليج وهيلتون املنقف.
بدأ االحتفال مع فرقة العرفة واملسيرة الوطنية، وانطالق املجموعة 
األول���ى – الداون والتوحد، انطالق املجموع���ة الثانية – املكفوفني، 
انطالق املجموعة الثالثة – املعاقني غير الرياضيني، انطالق املجموعة 

الرابعة – الصم والبكم واملعاقني والرياضيني.

أعلنت رئيسة مجلس ادارة مبرة خير الكويت الشيخة فريال الدعيج 
عن مبادرة املبرة التكفل برعاية أنشطة اللقاء العربي والدولي الكشفي 
لذوي االحتياجات اخلاصة الذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون 
مع املنظمة الكشفية العربية في القاهرة واملنظمة الكشفية العاملية في 
جنيڤ واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة في الرباط والذي 

تستضيفه الكويت خالل الفترة من 2 إلى 7 ابريل القادم.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش االجتماع التنسيقي األول 
ال����ذي عقدته األمانة العامة ملبرة خير الكوي����ت ممثلة في أمينها العام 
ناصر العيار وجمعية الكشافة الكويتية ممثلة في رئيس مجلس ادارتها 
د.جعفر العريان وابراهيم الكندري والذي تخلله بحث الترتيبات األولية 
وبرنام����ج اللقاء واالحتياجات واملتطلبات الالزمة للعمل على توفيرها 
واعدادها للقاء، حيث أكدت الش����يخة فري����ال الدعيج ان مبادرة املبرة 
برعاية هذا اللقاء تأتي من منطلق الرس����الة السامية واألهداف النبيلة 
للمبرة باالهتمام بشريحة ذوي االحتياجات اخلاصة ومبا ينسجم مع 
توجهات اجلهات الرسمية واألهلية بإبراز اجلانب اإلنساني واخليري 
للكويت جتاه مواطنيها ومواطني دول العالم العربي واإلسالمي وخاصة 

ممن هم من أصحاب االحتياجات اخلاصة.

»الكشافة« تنظم اللقاء الدولي الكشفي األول لذوي االحتياجات الخاصة

»طاقة وإرادة« يبرز التحدي لدى ذوي االحتياجات الخاصة

الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين احتفلت باألعياد

ماراثون نظمته الشركة الكويتية لنفط الخليج بالتعاون مع جمعية متالزمة الداون


