
االربعاء 26 أغسطس 2009  13محليات
األستاد يطالب بإجراء 

فحوصات اإلدمان 
والمخدرات للشباب 
المقبلين على الزواج

هنأ استشاري عالج االدمان مدير مركز جناحات العوضي: الدعوة اإللكترونية وسيلة أثبتت نجاحها وانتشارها
لالستشارات النفسية واالجتماعية ميثم االستاد الشعب 
الكويتي أميرا وحكومة مبناسبة حلول شهر رمضان 
الفضيل، مشيرا الى اهمية استغالل هذا الشهر الكرمي، 
وأن نعمره بطاعة اهلل تعالى ونستغل ايامه القليلة فيما 
يعود علينا بالفائدة واألجر. وطالب بإدراج فحوصات 
االدمان واملخدرات واالمراض النفسية ضمن الفحوصات 
التي جترى للمقبلني على الزواج، وذلك بعد ان برزت 
مؤخرا قضايا العنف االسري، الفتا الى انه من املؤسف 

ان معظم تلك القضايا يتم ارجاعها في نهاية املطاف 
الى اسباب محددة من ابرزها االمراض النفسية التي 
متتد جذورها في معظم االحيان الى ادمان املخدرات 
وتعاطيها. وقال ان بناء االسرة التي تبدأ من الزواج البد 
ان يكون على اسس سليمة والبد من تضمني فحوصات 
قبل ال����زواج التي مت تطبيقها مؤخرا للتأكد من خلو 
الزوجني من األمراض الوراثية واملعدية بنودا جديدة 
تتضمن الكشف عن االدمان واالمراض النفسية، حتى 

يكون كال الزوجني على دراية كاملة بشريك حياته.

ليلى الشافعي
صرح املشرف العام على موقع طريق اإلميان 
الداعية نبيل العوضي بأنه مت تطوير املوقع 
emanway.com بالكامل، حيث مت تغيير التصميم 
والقالب ومتت اضافة عدد كبير من املرئيات 

والصوتيات والفالشات املميزة له حتى اصبح 
بصورة مميزة. واضاف أن املوقع هو من املواقع 
الرائدة والتي نهدف من خاللها تعزيز الدعوة 
وايصال رس����التنا الدعوية الى اكبر شريحة 
ممكنة عبر ش����بكة االنترنت، حيث يتجاوز 

عدد زوار املوقع يوميا اكثر من 100 ألف زائر 
وجتاوز عدد الزوار منذ تأس����يس املوقع إلى 
يومنا هذا اكثر من 82 مليون زائر من جميع 
دول العالم، مبينا ان الدعوة االلكترونية وسيلة 

اثبتت جناحها وانتشارها.

برامج ثقافية 
في مساجد مبارك 
الكبير خالل رمضان

ف����ي س����عي حثي����ث لنفع 
املسلمني واملس����لمات في شهر 
اخلير والب����ركات ذكر ابراهيم 
اخلزي أن إدارة مساجد محافظة 
مبارك الكبير قامت باالنتهاء من 
البرام����ج الثقافية املتنوعة في 
مركز احملافظة مسجد د.عبداهلل 
العتيبي مبنطقة مبارك الكبير 
ق4 عل����ى الصعيدين الرجالي 
والنس����ائي وذلك بالتعاون مع 
ادارة التنمية االسرية وستنطلق 
بإذن اهلل تعالى هذه االنشطة بعد 
صالة عصر اليوم وهي كالتالي: 
أوال: املجالس الفقهية: س����يقام 
باملسجد عدد 5 مجالس فقهية 
بعد كل صالة جمعة مباش����رة 
للداعية د.محمد بداح العازمي. 
ثانيا: اسبوع ثقافي حتت شعار 
»اجنازات رمضانية«: احملاضر 
مساعد الصانع ويحاضر حتت 
الق����رآن« 9  عنوان »يدارس����ه 
رمضان، واحملاضر ثامر سالم 
العجمي في محاضرة »كتب له 
قيام ليلة« 10 رمضان، احملاضر 
خالد العوض في محاضرة »كان 
يعتكف العشر« 11 رمضان. ثالثا: 
الدروس التربوية االميانية والتي 
س����تقام باملسجد عدد 3 دروس 
إميانية حتت شعار »أحيا القلوب 
رمضان« للداعية عادل عباس 
كل اربعاء في االيام 26 اجلاري 
و2 و9 سبتمبر.رابعا: االنشطة 
النس����ائية للفتيات من عمر 7 
إلى 12 س����نة في الفترة ما بني 
صالة الظهر حتى صالة عصر 
كل ثالثاء طيلة ش����هر رمضان 
املبارك: 25 اجلاري الداعية فاطمة 
العجمي محاضرة »مسك اخلتام«، 
1 سبتمبر الداعية فاطمة الراجحي 
»باب الريان«، 8 سبتمبر الداعية 
مفيدة البصري »هويتي االسالم«، 
15 املقبل الداعية عائشة الرشيدي 

»همسات العشر«.


