
نبذة عن الجمعية | جمعية أصدقاء الكفيف
الخميس, 02 أيلول/سبتمبر 2010 08:06

ُشهرت جمعية أصدقاء الكفيف ( 24 ش محمد سعيد الحلوانى – أمام المدخل الرئيسى للكلية الحربية – مصرالجديدة – طريق المطار –
بجوارعمارة POWER والصيدلية الذهبية ) عام1980فى وزارة الشئون الاجتماعية (التضامن الاجتماعى حاليًا ) تحت رقم .2810

  

وقد ُشرفت الجمعية فى حفل الإفتتاح بحضور :

  

السيدة الفاضلة / سوزان مبارك

  

حرم السيد رئيس الجمهورية

  

والتى ُشرفت الجمعية بقبول رئاستها الفخرية ،،

  

السيدة الفاضلة / سوزان طه حسين

  

حرم الدكتور طه حسين ( عميد الأدب العربى)

  

وكريمتها / أمنية حسين حرم الدكتور / محمد حسن الزيات

  

- رحمهما اللهوزير خارجية مصر الأسبق

  

ولفيف من السادة الوزراء وكبار الشخصيات والمسئولين وبعض الأجانب ، هذا إلى جانب مؤسسى الجمعية ( وكان عددهم ثلاثون عضو
) وأفتتحت فى 16 يناير .1981
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بعد إفتتاح الجمعية رسميًا فى مدارس سان جورج بمصر الجديدة لم يكن لها مقر على الإطلا ق فإضطر المؤسس ( د/ زكريا فهيم ) إلى
نقل الجمعية إلى منزله الكائن بــــ ( ش عمار بن ياسر) وحين ضاق المنزل بعدد المكفوفين الذين كانوا يترددوا عليه أوحى إليه

بعضهم بالتوجه إلى مدير نادى النصر الرياضى ( العميد الأسبق/فتحى رومه) بمصر الجديدة ،  وكان رجلًا شهمًا كريمًا فحينما توجه
إليه وعرضت عليه حيرته بالمكفوفين وأن "بيتى قد ضاق بهم وأننى لم أجد نادى يقبل إستضافتنا على أن أدفع له قيمة الإستضافة "

قال له مبتسمًا "تعالى عندى وأنا أديك فلوس".

  

ورحب بالجمعية فى ذلك الوقت ترحيبًا صادقًا وتبرع بمبلغ مائة جنية وتبرعت الجمعية بمثلها لإقامة أول حفل إفطار رمضان فى
نادى النصر الرياضى وحضره فى ذلك الوقت الفريق / سعد الدين الشريف ،  رئيس مجلس إدارة نادى النصر الرياضى الأسبق.

  

وكما حضر الحفلات بعد ذلك المغفور له د/ عبده سلام  وزير الصحة الأسبق والأستاذة / ثريا سالم    رئيس نادى سيدات الليونز – مصر
الجديدة – رحمها الله ورئيس حى مصر الجديدة ، وجمعية سيدات مصر ومدير مدرسة النور والأمل وبعض فتيات النور والأمل أيضًا

وكثير من كبار الشخصيات .
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