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«األسر املتعففة» نظمت «فرحة يتيم» 
مبشاركة ١٠٠ طفل وأسرهم

أعربت مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم 
فــي اجلمعية الكويتية لألســر املتعففة مها 
القالف عن شكرها اجلزيل إلدارة مخيم وزارة 
الدفاع في منطقة صبحان الستضافتهم فعالية 
اجلمعية اخلاصة باأليتام حتت شعار «فرحة 
يتيم» والذي شمل تنظيم العديد من الفعاليات 

املفرحة لأليتام وأهاليهم.
وقالــت القــالف إن مخيــم وزارة الدفاع 
مشكورا قدم االستضافة الكاملة لوفد جمعية 
األسر املتعففة داخل املخيم إضافة إلى العديد 
من الشــركات واجلهات الراعية التي قدمت 
الوجبــات والهدايا لأليتام والتذاكر وغيرها 
من الفعاليات التي أضفت الفرح والســرور 
والسعادة على اليوم، مشيرة إلى أن أكثر من 
١٠٠ طفل مع أسرهم شاركوا في يوم «فرحة 
يتيــم» منهم ٣٠ من أعضــاء نادي اجلمعية 
«نادي خلك سند» والباقي أبناء األسر املكفولني 

من قبل اجلمعية.

وذكرت أن رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
بدر املبارك حضر جانبا من هذا اليوم وألقى 
كلمة اجلمعية، مشــيرة إلــى أن يوم اليتيم 
ابتدأ نشاطه من الـ ١١ صباحا حتى الـ ٩ مساء 
تخللته العديــد من الفعاليات واملســابقات 
الوجبــات  الترفيهيــة وتوزيــع  واأللعــاب 

والضيافة عليهم.
ووصفت الرحلة بأنها كانت رحلة سعيدة 
على قلوب األيتام أعطتهم فيضا من الطاقة 
اإليجابية انعكســت إيجابيا على نفسياتهم 
وبعثت فيهم األمل والتشجيع ملمارسة حياتهم 
بشكل عادي وطبيعي، ومن جانب آخر عملت 
الرحلة على تعزيز التواصل بني احملســنني 
واملستفيدين من األيتام وعملت على تعزيز 
الــروح الباذلة عندهم مــن خالل خلق مزيد 
مــن التعاطف مع مثل هذه احلاالت وتعزيز 
احملبة للعمل اخليــري والتواصل وتعميق 

االنخراط اإليجابي مع أنشطتهم.

بدر مبارك ومها القالف واحلضور خالل تكرمي الشيخة سهيلة الصباح 

العون لـ «األنباء»: «السالم» جمعت ٥٢ شاحنة إلغاثة 
منكوبي سورية واليمن.. واحلملة مستمرة حتى ٢٢ اجلاري

ليلى الشافعي

أعلــن مدير عــام جمعية 
السالم اخليرية د. نبيل العون 
أن أهــل الكويــت اخليريــن 
يتوافدون يوميا اســتجابة 
لدعم احلملة وتقدمي التبرعات 
العينيــة والغذائيــة إلغاثة 
إخواننا في سورية واليمن. 
وقــال العــون فــي تصريح 
لـ«األنبــاء»: ان احلملة بدأت 
في يوم ٢/٦ وستنتهي بإذن 
اهللا يــوم ٢/٢٢، مشــيرا الى 
ان االقبــال علــى التبرع من 
أهالي اخلير كبير، حيث مت في 
اليوم األول إكمال ١٢ شاحنة 
والشاحنة تستوعب حوالي 
٢٥ طنا من جميع ما حتتاجه 

الـ ١٥٠ شاحنة. واشار إلى ان 
٢٥ شاحنة متجهة الى سورية 
و٢٧ شاحنة الى اليمن، وباقي 
عشرة ايام سيتضاعف خاللها 

العدد مبشيئة اهللا.

نهاية احلملة يوم ٢/٢٢ ستصل 
الشاحنات بإذن اهللا خالل ١٠ 
أيام ثم نبدأ بتوثيق التبرعات 
جلمعيتنا املعتمدة لدى وزارة 
خارجيــة الكويت فــي اليمن 
وسورية، واشكر سفير اليمن 
بالكويت علي منصور بن سفاح 
الذي ســهل لنا الصعاب لكي 
تصل التبرعات إلى أهلها، كما 
نشكر سفير الكويت في تركيا 
غسان الزواوي لتعاونه الدائم 
في تسهيل وصول التبرعات 
وتسليمها ملســتحقيها. وعن 
خطتهم القادمة بعد االنتهاء من 
حملة سورية واليمن، قال ان 
هناك حمالت ستبدأ في شهر 
مارس لقرغيزيا وطاجيكستان 

وبورما.

اجلمعيــة  ان  وأضــاف 
واالرز  التمــور  تشــتري 
واملأكوالت واملالبس بأسعار 
رمزية خاصة للعمل اخليري.
ودعا العــون اهل الكويت 
الــى  والعوائــل  واملقيمــني 
املســاهمة لكشف املعاناة عن 
أهل ســورية واليمــن، حيث 
الوضــع هناك مأســاوي، كما 
دعا املتطوعــني واملتطوعات 
مــن أهــل الكويــت واملقيمني 
واجلاليات الــى ان يتطوعوا 
معهــم للمســاعدة فــي مــلء 
الشــاحنات، مشــيرا الــى ان 
الشاحنة الواحدة يستفيد منها 

اكثر من ٦٨٠٠ أسرة.
وصــول  موعــد  وعــن 
الشاحنات، قال د.العون: بعد 

توقع وصول العدد إلى ١٥٠ شاحنة تخدم الواحدة ٦٨٠٠ أسرة

د. نبيل العون

االسر من مالبس وبطانيات 
ومتور ومواد غذائية وغيرها، 
وفي اليوم الثاني ٨ شاحنات، 
وفي اليوم الثالث اكتملت ٦ 
شاحنات واليوم الرابع ايضا 
٦ شاحنات واليوم اخلامس 
١١ شــاحنة، ويكــون مجمع 
اكتملــت  التــي  الشــاحنات 
لليــوم ٥٢ شــاحنة وباقــي 
عشرة أيام، وأعضاء اجلمعية 
واملتطوعون يعملون يوميا 
على قــدم وســاق على ملء 
فرزهــا  بعــد  الشــاحنات 

وترتيبها وتنظيمها.
ولفت الــى أنه يتوقع ان 
يزيد العدد، حيث يوميا تأتي 
تبرعات، ورغم برودة اجلو 
زاد اإلقبال. ونتوقع ان نتعدى 

جمعية «حفاظ» أطلقت حملة إلغاثة املعاقني السوريني
أطلقت اجلمعية اخليرية 
الكويتية خلدمة القرآن الكرمي 
وعلومه حملة خيرية بعنوان 
«دع صدقتــك متشــي على 
األرض»، وذلك بهدف إغاثة 
املعاقني السوريني بالتعاون 
مع فريق التآخي التطوعي.

وقال مدير العالقات العامة 
واإلعــالم باجلمعيــة نايف 
الشرهان: تأتي هذه احلملة 
التي انطلقت يوم اجلمعة ٧ 
فبراير استشعارا منا لواجب 
األخوة اإلسالمية والعربية 
جتــاه أهلنــا فــي ســورية 

وتخفيفــا ملعانــاة ضحايــا 
الصــراع الدائــر هنــاك من 
فئة املعاقني وتأكيدا لشعار 
اجلمعيــة (عنايــة بالقرآن 

وتنمية لإلنسان).
وأشار إلى وجود أكثر ٣ 
ماليني ســوري يعانون من 
إعاقة جسدية دائمة نتيجة 
احلرب، ومؤلم أن تفقد القدرة 
على احلركة وأن تكون معيال 
ألسرتك وجســدك ال يقوى 
علــى الوقــوف وهــذا حال 
الكثير من الشباب من أهلنا 

في سورية.

إلــى فريق التآخي برئاســة 
الســيد عــادل العازمي على 
جهودهم املباركة في إجناح 
احلملة والشكر موصول إلى 
أهل اخلير من كويت اخلير 
لتفاعلهم الكبير مع احلملة 
في هذا املشروع املميز الذي 
يســتهدف الشباب السوري 
ممن فقــدوا أطرافهم، مبينا 
أن بــاب التبرع للمشــروع 
اليزال مفتوحــا عبر املوقع 
اإللكتروني للجمعية اخليرية 
الكويتية خلدمة القرآن الكرمي 

وعلومه (حفاظ).

وأضــاف: دع صدقتــك 
متشي على األرض مشروع 
يســتهدف دعم املعاقني من 
أبناء الشعب السوري لنحول 
حياتهم لسعادة بصدقة توفر 
لهم كرسيا كهربائيا ودراجة 
كهربائية ودراجة مبقطورة، 
وتنفــذ اجلمعية املشــروع 
بالتعــاون مع فريق التآخي 
التطوعي والذي يسافر إلى 
احلدود التركية ـ الســورية 
لتسليم األجهزة يدا بيد إلى 
إخواننا الالجئني السوريني.
الشرهان بالشكر  وتقدم 

عنوانها «دع صدقتك متشي على األرض» بالتعاون مع فريق التآخي التطوعي

نايف الشرهان

محافظة مبارك الكبير تواصل احتفاالتها 
باألعياد الوطنية بـ «مهرجان مبارك»

حتت رعاية محافظ مبارك 
الكبير اللواء متقاعد محمود 
بوشــهري تواصل محافظة 
الكبيــر احتفاالتها  مبــارك 
مبناسبة مرور ٥٩ عاما على 
ذكرى االستقالل، ٢٩ عاما على 
ذكرى التحرير ومرور ١٤ عاما 
على تولي صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم بالبالد، وذلك 
بإقامة احتفاالت ومسابقات 
شــائقة ألهالي احملافظة في 
حديقة صباح السالم يومي 

اجلمعة والسبت املقبلني ق ٨.
ووجه اللواء بوشهري الدعوة الى جميع 

أبناء احملافظة املشاركة في 
هذه االحتفاالت.

وتوجه اللواء بوشهري 
الــى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد وإلى 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 
نواف األحمد، وإلى القيادة 
السياسية والشعب الكويتي 
الكرمي بأسمى آيات التهاني 
مبناســبة  والتبريــكات 
االحتفاالت الوطنية، مؤكدا 
ان التالحم الشعبي في مثل 
هذه املناسبات الغالية، فرصة 
لتعزيز أواصر احملبة والتآخي والوحدة التي 

جبل عليها أبناء الشعب الكويتي الكرمي.

في حديقة صباح السالم يومي اجلمعة والسبت املقبلني

محمود بوشهري

اختتام أعمال اجتماعات الدورة الثالثة 
للجنة الكويتية -  الهنغارية

«الكاريكاتير» شاركت في االحتفاالت الوطنية

اختتمت أعمال اجتماعات 
الدورة الثالثة للجنة الكويتية 
- الهنغارية املشتركة املنعقدة 
الهنغاريــة  فــي العاصمــة 
(بودابســت)، وذلك برئاسة 
وكيــل وزارة املاليــة صالح 
الصرعــاوي للوفد الكويتي، 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
املدنية تاماش  االستخبارات 
فارجا عن اجلانب الهنغاري، 
والتي تأتي استكماال للدورات 
الســابقة للجنــة الكويتية- 
الهنغاريــة، لتدعيم وتعزيز 

العالقات الثنائية مبا يسهم في حتقيق املصالح 
املشتركة بني البلدين.

ومت خالل االجتماعات مناقشة سبل تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين في كافة املجاالت 
ذات االهتمام املشــترك، ومن أهمها الشؤون 
االقتصادية، التجارية، االستثمارية، املالية، 
وفي مجال إدارة املياه، مجال األغذية، إضافة 
إلى التعاون بني القطاع اخلاص في كال البلدين.
وفــي ختام أعمــال اللجنــة، مت التوقيع 
على محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة 
الكويتية- الهنغارية املشتركة، وذلك تتويجا 

ملا مت االتفاق عليه بني البلدين.
وفي كلمة له خالل افتتاح أعمال االجتماعات، 
قال صالح الصرعاوي «إن مستقبل العالقات 
الكويتية- الهنغارية يحمل بني طياته العديد 
مــن آفاق التعاون بــني البلدين في املجاالت 

شاركت جمعية الكاريكاتير 
الكويتية في مهرجان العيد 
الوطني وعيد التحرير الذي 
أقيم في بهو مسرح عبداهللا 
اجلابر في الشويخ.  وقدمت 
جمعيه الكاريكاتير خالل 
املهرجان، الذي أقيم برعاية 
مدير جامعة الكويت باإلنابة 
د.فايز الظفيري، مجموعة 
من لوحات الكاريكاتير التي 
رسمها ٢٠ فنان كاريكاتير 
من أعضاء اجلمعية، والتي 
تناولت موضوعاتها األعياد 

الوطنية واحتفاالت الكويت ومظاهر الفرح 
لدى املواطنني واملقيمني. في هذا السياق، شكر 
رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل 
محمــد ثالب جامعة الكويت على دعمها لفن 
الكاريكاتيــر الكويتي وفنانــي الكاريكاتير، 
متمنيا أن يكون هناك تعاون قادم مع اجلهات 

االســتثمارية والتجارية، التي ستســهم في 
استكمال مسيرة التعاون الثنائي».

يذكر انه شــارك في االجتماعات الوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية في وزارة املالية 
نبيل العبداجلليل، سفير الكويت لدى هنغاريا 
ســعد العسعوســي، وســفير هنغاريا لدى 
الكويت اشتيفان شوش، باإلضافة إلى عدد 
من مســؤولي الوزارات املختصة والهيئات 

واملؤسسات املعنية في الكويت.
كمــا عقد على هامش االجتماعات لقاء 
جمع وكيل وزارة املالية صالح الصرعاوي 
بوزير الدولة لشؤون امليزانية في هنغاريا 
بيتــر بيني بانــاي، لبحث ســبل تعزيز 
التعــاون الثنائي وتبــادل وجهات النظر 
حــول القضايا املاليــة واالقتصادية ذات 

االهتمام املشترك.

احلكومية وجمعيات النفع العام. كما شــكر 
ثالب الفنانني املشــاركني فــي هذا املهرجان، 
مثمنا جهودهم ودورهم الوطني عبر تنمية 
وصقل روح الوطنية وتعزيز الوالء للوطن 
مــن خالل الفن ملــا له من تأثيــر كبير على 

نفوس متلقيه.

ثالب: للفن دور كبير في تنمية الوالء للوطن

صالح الصرعاوي وتاماش فارجا يوقعان على محضر اجتماعات اللجنة

الزميل محمد ثالب متوسطا عددا من أعضاء جمعية الكاريكاتير الكويتية


