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ليلى الشافعي
في ملسة انسانية 
كرمت ادارة االعالم 
ب���وزارة  الدين���ي 
االوقاف والشؤون 
االس���المية مساء 
ام���س  م���ن  اول 
رئيس قسم املتابعة 
والتنسيق االعالمي 
باالدارة س���ليمان 
وذل���ك  الروم���ي 
انتقاله  مبناس���بة 
الوعي  الى مجل���ة 
االسالمي »سكرتيرا 

للتحرير«.
واش���ار مدي���ر 
االدارة واملش���رف 
العام على املشروع 

القيمي لتعزيز العبادات »نفائس« صالح 
ابا اخليل ان احملتفى به كان يتمتع بحب 
وتقدير كل من عرفه او التقاه، مؤكدا في 
الوقت ذاته ان حلظات الوداع مريرة وقاسية 
خصوصا مع مثل هذا النموذج احملترم، 
اال ان الرياح غالبا اما تأتي مبا ال تشتهي 

السفن على حد قوله.
واش���ار ابا اخليل ال���ى انه كان ضمن 
الديني��ة  احلضور مح��رر الصفح�����ات 

بجري���دة الوط��ن الزمي���ل عبداحلفي��ظ 
عبدالس�����الم ورئي��س قس���م التسويق 
االعالم��ي باالوق�����اف خليف��ة الهاجري 
ومدير العالقات العامة واالنشطة مبشروع 
نفائس سلمان اخلليفان ود.رضا العبادي 
والكاتب الصحافي عبدالرش���يد راش���د 
ومس���ؤول املش���اركات اخلارجية محمد 
الفيلكاوي فضال عن تواجد جميع موظفي 

االدارة.

إدارة  أعلن رئيس مجل����س 
جمعية التكافل االجتماعي لرعاية 
السجناء مساعد مندني: ان جمعية 
التكافل استطاعت اإلفراج عن 106 
من السجناء واملوقوفني ومتكنت 
من رفع الضبط واإلحضار عن 87 
امرأة وقدمت املساعدة ل� 149 أسرة 
من السجناء و54 من املوقوفني 
في »اإلبعاد« خالل حملة فرحة 

األعياد الوطنية.
وقال ان هذه املساعدات وهذا 
النجاح لم يك����ن مقصورا على 
اجلمعية فقط بل يرجع الفضل 
األول فيه الى اهلل سبحانه وتعالى 

ثم لشركائنا في النجاح كبيت الزكاة الداعم الرئيسي 
لهذه احلملة منذ بدايتها من خالل تقدمي الشكر والثناء 
للقائمني على هذا الصرح الشامخ الذي وصل خيره 
مشارق األرض ومغاربها وبنينّ وجه الكويت املشرق 
في احملافل الدولية بأنه بعدما تفهم عمل اجلمعية 
وحاجة املجتمع لهذا العمل قام برفع ميزانية صندوق 

السجناء املشترك الى 300 ألف دينار.
وأوضح ان وزارة العدل ممثلة في إدارة التنفيذ 
بقيادة املستشار علي الضبيبي تعد شريكا جلمعية 
التكافل االجتماعي في مس����اعدة السجناء أصحاب 
القضاي����ا املالية من خالل عمل التس����ويات الالزمة 
لهم مبا يحفظ حقوق الدائن وموافقته والدور الذي 
يقوم به املستش����ار علي الضبيبي لتسهيل أعمال 
اجلمعية والتعاون املستمر في إيداع مبالغ اجلمعية 

في صندوق وزارة العدل.
وتابع: كما ال يفوتنا ان نذكر دور وزارة الداخلية 
ممثلة في إدارة املؤسسات اإلصالحية وعلى رأسها 

الداخلية املس����اعد  وكيل وزارة 
اللواء أنور الياسني على جهوده 
املبذولة في حتويل هذه املؤسسات 
العقابية الى مؤسسات إصالحية 
تعمل على تقومي سلوك السجني 
ليعود الى املجتمع فردا صاحلا، 
باالضافة الى دور وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بقيادة وزيرها 
د.محمد العفاسي واجلهود املباركة 
التي بذلها منذ توليه حقيبة هذه 
الوزارة التي ظ����ل خاللها يعمل 
التي  جاهدا لتذليل كل الصعاب 
تواجه املواطن او املقيم، باالضافة 
الى توجيهاته الدقيقة لرفعة العمل 

اخليري وزيادة انتشاره.
وأشار الى ان األمانة العامة لألوقاف تعتبر احد 
روافد اجلمعية من خالل مساعدتها ألعمال اجلمعية 
والعمل اخليري في هذا البل����د، باالضافة الى دور 
بيت التمويل الذي كان النواة األولى للعمل املصرفي 
اإلسالمي في الكويت واليزال يقدم الدعم املتواصل 
ألعمال اجلمعية ملساعدة السجناء املدينني من خالل 

اخلصومات التي يقدمها ملديونياتهم.
وقال ان جمعية التكافل لرعاية السجناء تسعى 
الى إطالق فرحة رمضان املبارك خالل الفترة املقبلة 
لكي تتمكن من لم شمل أكبر عدد ممكن من سجناء 
القضايا املالية مع أسرهم وذويهم من خالل تعاون 
اجلهات الرسمية والشعبية مع أعمال اجلمعية التي 
خصصت أرقام هواتفها 24834414 � 94064060 لتلقي 
املساعدات التي اعتاد الشعب الكويتي على تقدميها 
في ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

وسمو ولي عهده االمني الشيخ نواف األحمد.

تنظم شركة املشروعات السياحية 
مهرجان »القلب الطيب« في شاطئ 
العقيلة اجلمع���ة 19 مارس اجلاري 
وذلك ضمن سلسلة االحتفاالت بعيد 
األسرة التي تقام في مرافقها للتفاعل 
والتواصل مع رواد الشركة في هذه 
املناس���بة اجلليلة والتي تعبر عن 
مدى االهتمام باألسرة وباألم بشكل 

خاص.
م���ن جانبه أعلن ب���راك آل هي��د 
مش�����رف ش���اط��ئ العقيل�����ة عن 
استع��داد الشاطئ لالحتفال بعي��د 
األم م��ن خالل املهرجان الذي ستبدأ 
أنشطت��ه من الساع��ة الثانية ظهرا، 
املهرجان فقرات  حي��ث يتضم�����ن 
خاص��ة باألطف��ال ومسابقات و»دي 
الش���خصيات  ج�����ي« مبصاحب��ة 
الكرتونية احملبب��ة لديه��م ويستم��ر 
حتى الساعة اخلامسة مساء وسيعقب 
فق�����رات االطف��ال حف�����ل غنائ��ي 
شرق��ي يش���ارك فيه نخبة مميزة 
م���ن املطربني املعتمدين بالش���ركة 
ومن ضمن فق���رات احلفل أوبريت 
»القلب الطيب« الذي يش���تمل على 

أغنيات خاصة ب���األم باالضافة الى 
قصائد شعرية يشارك فيها اجلمهور، 
ويتخلل األوبريت الغنائي مسابقات 
وفقرات تش���ارك فيها العائالت يتم 
الهدايا واجلوائز  من خاللها توزيع 
على املشاركني، كما ستشارك فرقة 
شرف االستعراضية وفرقة موسى 
االسكندراني، هذا وتستمر أنشطة 

املهرجان حتى  املساء.
وأكد آل هيد عل���ى أهمية الدور 
ال���ذي تبرزه ش���ركة  االجتماع���ي 
املش���روعات الس���ياحية من خالل 
خدماته��ا الترفيهي��ة والترويجي��ة 
املناس���ب��ات مش���ي��را  في جمي��ع 
ال��ى أهمي��ة التواصل مع املواطنني 
واملقيمني من محبي مرافق الشركة 
واملترددين عل���ى مرافقها على مدار 
العام والذي يعد م���ن أهم األهداف 
الذي توليه االدارة العليا بالش���ركة 

جل اهتمامها.
ومتنى ان يس���تمتع رواد شاطئ 
العقيلة بأنش���طة وبرامج الشاطئ 
والتي أعدت خصوصا لالحتفال بعيد 

األم.

ينظم اجلهاز الفني لدراس���ة املش���روعات التنموية 
واملبادرات مؤمترا بعنوان »مشاريع املشاركة« االثنني املقبل 
لتسليط الضوء على شراكة القطاعني العام واخلاص في 
الكويت بحضور نخبة من املختصني واخلبراء احملليني 

والعامليني.
وقال رئيس اجلهاز عادل الرومي في تصريح صحافي 
امس ان املؤمتر الذي سيعقد برعاية وزير املالية مصطفى 
الشمالي يهدف الى التعريف بأهم املشاريع التنموية التي 
من املمكن ان يتعاون فيها القطاعان العام واخلاص اضافة 
الى اطالع املش���اركني على أهم وسائل وأدوات التعاون 
مبا يعود على البالد بنهضة تنموية ش���املة حتقق ما 

يصبو اليه اجلميع.
وافاد الرومي بأنه سيتم في املؤمتر اإلعالن عن الالئحة 
اإلرشادية ملشاريع املشاركة بني القطاعني والتي تعد مبنزلة 
خريطة الطريق التي يحتاج اليها املهنيون مبش���اريع 
املش���اركة من القطاعني العام واخلاص ملا تضمنته من 

معلومات ثرية حول هذا املجال.
واش���ار الى ان الالئحة االرشادية من أهم االجنازات 

التي حققها اجلهاز خالل العام املنصرم.
واوضح ان ادارة اجلهاز دعت عددا كبيرا من اخلبراء 
املختصني الذين ميثلون عدة جه���ات محلية وأجنبية 
حلضور املؤمتر منهم بعض املختصني بشؤون الشراكة 

بني القطاع���ني العام واخلاص من البنك الدولي وبعض 
املؤسسات التابعة له اضافة الى بعض أعضاء من مجلس 
األمة حاليني وس���ابقني كممثلني لوجهة نظر الس���لطة 

التشريعية.
وقال ان املؤمتر الذي يستمر يوما واحدا سيكون فرصة 
للتعريف بعمل اجلهاز الذي أسس قبل عام بتشجيع من 
البنك الدولي ليكون اجلهة املتابعة ملشاريع الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص مشيرا الى انه جنح ألول مرة 
في الكويت بتوحيد معايير مشاريع الشراكة في سبيل 
ان تؤس���س على أصول مهنية تضم���ن حتقيق الفائدة 

املرجوة منها.

ضمن سلس����لة من الدورات 
التدريبية التوعوية التي تنظمها 
اللجن����ة الوطني����ة للوقاية من 
املخدرات، أقامت اللجنة الدورة 
التدريبية الثانية بعنوان »املقابلة 
االرش����ادية للتعامل مع أس����ر 
املدمنني«، حتت اش����راف االمني 
العام للجن����ة الوطنية للوقاية 
من املخدرات د.احمد الس����مدان، 
وذلك مبقر مركز تنمية املجتمع 
في منطقة بي����ان، حيث حاضر 
الدورة استش����اري االسرة  في 
والزواج واالستاذ في كلية العلوم 
االجتماعية والدراسات العليا في 

جامعة الكويت د.حمود فهد القشعان وحضرها نخبة 
من االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني من كال 
اجلنسني والعاملني في وزارات وهيئات ومؤسسات 

الدولة وعدد من أسر املدمنني.
وبهذه املناسبة قال االمني العام للجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات د.احمد الس����مدان ان اللجنة 
حريصة على تنظي����م مثل هذه الدورات التدريبية 

وتأهيل كل املختصني واملعنيني 
مبتابعة أبنائنا واكتشاف احلاالت 
التي وقعت حتت تأثير املخدرات 
بأقصى سرعة حتى يستطيعوا 
التعامل مع هذه احلاالت قبل ان 
يتمكن منها خطر االدمان ويصعب 

عالجه فيما بعد.
من جانبه، استعرض د.حمود 
القشعان خالل محاضرته السمات 
الش����خصية للمدمنني واملتمثلة 
باالستعجال وعدم الصبر، وتأجيل 
املشكالت وتراكمها والهروب من 
املواجهة فضال عن الكذب وادعاء 
القيم وجتاوزه����ا عند تعارضها 

مع املتعة الذاتية.
وبني د.القشعان خالل احملاضرة الطرق احلديثة 
لعالج واعادة تأهيل املدمنني وهي التوجيه غير املباشر 
وتفعيل قانون رعاية املدمن كمريض، والبدء بإعادة 
املدمنني باملؤسسات الصحية واالصالحية،  تأهيل 
وايجاد برنامج الرعاية الالحقة املستمرة للسجناء 

ودعم اجلهود امليدانية ملواجهة ظاهرة املخدرات.

»التكافل« أطلقت سراح 106 سجناء 
وموقوفين ورفعت الضبط عن 87 امرأة 

»المشروعات السياحية« تنظم مهرجان 
»القلب الطيب« في شاطئ العقيلة 19 الجاري

القشعان: عالج المدمنين يتطلب تفعيل القانون

القناعي: حفل توزيع جوائز
مسابقة »بيتك« الصحافية 28 مارس

أعلن رئيس مسابقة بيت التمويل الكويتي األول للتميز الصحافي 
أمني سر جمعية الصحافيني الزميل فيصل القناعي عن حتديد 28 
اجلاري موعدا إلقامة حفل توزيع اجلوائز على الفائزين في فروع 
املس���ابقة، ويقام احلفل حتت رعاية الرئيس التنفيذي ل� »بيتك« 

محمد العمر، وذلك في الساعة الثامنة مساء بقاعة الراية.
وسيتم في احلفل تكرمي جميع املشاركني في املسابقة ومنحهم 
ش���هادات وجوائز قيمة تشجيعا لهم وتقديرا ملشاركتهم في هذه 
املس���ابقة بنس���ختها األولى والتي جاءت كبادرة طيبة من بيت 
التمويل الكويتي جتاه الصحافيني االقتصاديني والكتاب وتقديرا 

لدورهم الكبير في دعم االقتصادي الكويتي.
ومتنى القناعي من جميع االخوة الزمالء الذين شاركوا في املسابقة 
حضور احلفل لتسلم شهاداتهم واجلوائز القيمة املخصصة لهم.

كما تقدم القناعي بالش���كر »الى بي���ت التمويل الكويتي على 
مبادرته التي نأمل ان تستمر لدعم الصحافة الكويتية«.

تستعد إلطالق حملة فرحة رمضان المبارك

يتضمن فقرات لألطفال ومسابقات وأوبريتًا غنائيًا

مساعد مندني

د.حمود القشعان

فيصل القناعي

أبا اخليل يكرم الرومي

د.رشيد احلمد مكرما أحد املشاركني في »أيام كويتية«

برجس البرجس متوسطا املشاركني في الدورة التدريبية الـ 24

الوهيبي: 25% من اآلثار الكويتية المنهوبة أيام االحتالل لم تتم استعادتها حتى اآلن
األقصر ـ هناء السيد

لليوم الثاني على التوالي وضمن أنشطة مهرجان 
أي����ام كويتية في مصر والذي عقد حتت رعاية كل من 
سفارتنا بالقاهرة ووزارة اإلعالم الكويتية عقدت ندوة 
حتت عن����وان »التعاون األثري املصري الكويتي واقع 
وآمال«، حيث شارك في الندوة كل من د.صبري عبدالعزيز 
رئي����س قطاع اآلثار املصرية ود.فهد الوهيبي أس����تاذ 
التاريخ وأدار الندوة الكاتب الصحافي بدر الدين أدهم 

مدير حترير األخبار.
وذكر د.فهد الوهيبي األستاذ بجامعة الكويت في ندوة 
»التعاون األثري بني الكويت ومصر.. واقع وآمال«، وذلك 
ضمن أنشطة »أيام كويتية في مصر« والذي تستضيفه 
محافظة القصر حاليا، والتي أدارها الكاتب الصحافي 
بدر الدين أدهم أن العالقات بني مصر والكويت ليست 
وليدة احلاضر ولكنها ترجع إلى العصر البرونزي أي 
منذ عام 2000ق.م عندما صنع س����كان »جزيرة فيلكا« 
في الكويت جعرانا صغيرا من حجر »األس����تيتيايت« 
مقلدا اجلعران املصري واملنتشر في العالم القدمي خالل 
تلك الفترة. ويبدو أن النحات صنع هذا اجلعران على 
أرض الكويت متلمسا الروح التي جتمع بني الشعبني 

الكويتي واملصري.
واس����تعرض الوهيبي خالل الندوة أوجه التعاون 
في مجال اآلثار حيث لفت إلى ان قانون اآلثار الكويتي 

استوحي من روح القانون املصري ويرجح أن املرحوم 
عبد الرزاق السنهوري وضع قانون اآلثار في الكويت 
وراع����ى فيه احملافظة على كل أج����زاء التراث الثقافي 

الكويتي.
وأش����ار إلى أن البلدين وقعا العديد من االتفاقيات 
الثقافية املشتركة منها اتفاقية عام 1993 والتي تنص 
على تبادل اخلبرات والزيارات وإقامة املعارض والدورات 
التدريبية لتعزيز التع����اون األثري بني اجلانبني، كما 
ش����ارك مدراء إدارة اآلثار في الكوي����ت في العديد من 
املؤمت����رات التي عقدت في مص����ر ومنها مؤمتر اآلثار 
الغارقة في اإلس����كندرية واجتماعات رؤساء الهيئات 
األسرية للبالد العربية، كما ساندت الكويت مصر في 
املؤمتر الديبلوماس����ي بروما عام 1995 لتبني مسودة 
مشروع املمتلكات املسروقة واملواد الثقافية املصدرة 
بش����كل غير قانوني. ولفت الوهيبي إلى أن دار اآلثار 
االس����المية بالكويت كونت أول بعثة عربية للتنقيب 
عن اآلثار اإلسالمية في مصر أشرفت عليها وترأستها 
الش����يخة حصة الصباح بدعم من مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي، كما شاركت الكويت في التنقيب عن آثار 
مدينة »البهنسا« في محافظة الشرقية خالل الفترة من 
85 وحتى 87، واكتش����فت خاللها أقدم مقبرة في مصر 
وترجع إلى عام 245 قبل امليالد، وأكثر من 200 قطعة 
من العمالت الذهبية باإلضافة إلى مجموعة من اخلزف 

والفخار، كما ساهمت الكويت من خالل صندوق التنمية 
في ترميم »بيت السحيمي« و»الدرب األصفر«.

وأشاد الوهيبي بجهود اخلبراء املصريني الذين عملوا 
لس����نوات طويلة في متحف الكوي����ت الوطني ونقلوا 
ألشقائهم الكويتيني خبراتهم في مجال تسجيل اآلثار 
وتصنيفها وتصويرها واحملافظ����ة عليها في مخازن 

املتحف قبل الغزو العراقي الغاشم.
وكش����ف عن أن 25% من اآلثار الكويتية التي نهبها 
االحتالل العراقي من املتحف لم تتم اس����تعادتها حتى 
اآلن وال يعل����م أحد مكانها مرجحا أن تكون هذه اآلثار 
قد تس����ربت لألسواق العاملية، الفتا إلى أن الكويت لن 
تتنازل عنها خاصة أنها موثقه بأدلة ومستندات تثبت 
ملكيتها لها. وأكد أنه ال توجد أي آثار كويتية في اخلارج 
وأن إعارة بعض هذه القطع للجامعات للدراسة والبحث 
تتم إعادتها مرة أخرى، وأش����ار رئي����س قطاع اآلثار 
املصرية بالهيئة العامة لآلثار د.صبري عبدالعزيز إلى 
أن العالقات املصرية قوية منذ زمن بعيد ويكفي اختالط 

الدماء املصرية والكويتية في حرب أكتوبر.
وأكد عبدالعزيز ان مصر شهدت في الفترة األخيرة 
طف����رة في تدريب عدد كبير م����ن رجال اآلثار حتى ان 
العمل في طريق الكباش مبحافظة األقصر ال يوجد به 
اي خبراء أجانب امنا االعتماد الكلي على رجال اآلثار 
املصرية. وأض����اف عبدالعزيز ان الهيئة العامة لآلثار 

قد أنش����ئت عام 2000 مدرسة أثرية للحفائر يتم فيها 
تدريب الكوادر املصرية في مجال ترميم اآلثار والكشف 
عنها ويوجد اآلن أكثر من 300 اثري مصري يتمتعون 

باخلبرة والتدريب الالزم.
ودعا عبدالعزيز الكويت الى ارسال 5 من كوادرها 
ليتدربوا في هذه املدرسة ليكونوا نواة ملدرسة كويتية 
يتم فيها تدريب األثريني الكويتيني على البحث والتنقيب 
على اآلثار. وأشار إلى اقتراح بإنشاء معهد ترميم اثري 
عربي أفريقي ويكون مقره في القلعة بالقاهرة ذلك بعد 
انشاء معهد ترميم في دولة البحرين، وأكد عبدالعزيز 
على أن مصر أصبحت لها خبرة كبيرة في مجال حماية 
اآلثار في املياه حتت السطحية واملنتشرة في دول اخلليج 
العربي وأصبحت مصر خبيرة في عالج مشكلة املياه 
اجلوفية والتي تؤثر على اآلثار ولدينا خبرة س����ابقة 
في عالج مش����كلة معبد »هيبس« كما لدينا في جامعة 
القاهرة معهد حماية اآلثار الذي ساعد بشكل كبير في 
حماي����ة معبد هيبس. وفي نهاية الندوة قام س����فيرنا 
د.رشيد احلمد بتس����ليم دروع التكرمي لكل من أستاذ 
التاريخ بجامعة الكويت د.فهد الوهيبي ورئيس قطاع 
اآلث����ار املصرية صبري عبدالعزيز والكاتب الصحافي 
عبده مباش����ر ومدير حترير جريدة األخبار بدر الدين 
ادهم ومراقب اآلثار باملجلس الوطني للثقافة واآلداب 

والثقافة سلطان مطلق الدويش.

الحمد كّرم المشاركين في مهرجان أيام كويتية في مصر

البرجس: العمل التطوعي له دور محوري في تنمية المجتمع

جهاز دراسة المشاريع التنموية ينظم مؤتمرًا
حول شراكة القطاعين العام والخاص االثنين

أكد رئيس جمعية الهالل األحمر 
برجس البرجس أهمية نشر العمل 
التطوعي الذي له دور محوري في 
تنمية املجتمع وخدمة اإلنسانية، 
مش����يرا الى ان اجلمعية لن تألو 
جهدا في س����بيل توفي����ر جميع 
اخلدمات والتدريبات لرفع كفاءة 

متطوعيها.
وقال البرج����س عقب اختتام 
الدورة التدريبي����ة ال� 24 لتأهيل 
املتطوع����ني التي ش����ارك فيها 83 
متطوع����ا ومتطوعة ان اجلمعية 
مستمرة في عمل الدورات ليصل 
املتطوع املتدرب الى مرتبة قيادية 
لتدري����ب أش����خاص آخرين على 

اإلغاثة.
وأضاف ان متطوعي اجلمعية 
إذ  أصبحوا خير مث����ال للتطوع 
متكنوا من حتقيق اجنازات رائعة 
في إيصال املساعدات ملنكوبي دول 
العالم، مش����يرا ال����ى ان الكويت 
عمدت الى تطبيق مبادئ وأسس 
العمل التطوعي وأرست تطبيقاته 
ومشاركاته على ارض الواقع من 
خالل تقدمي العون املادي والثقافي 
لألس����ر واألفراد داخ����ل حدودها 

وخارجها.
وأشاد بدور متطوعي اجلمعية 
في خدمة املواطنني واملقيمني في 
الكويت، مبينا ان التطوع يعكس 

مدى ح����ب الوطن ل����دى اجلميع 
والتكاتف في شتى الظروف.

وذكر ان العمل التطوعي يعد 
من املالمح البارزة لطبيعة الشعب 
الكويت����ي الذي ع����رف منذ القدم 

باألعمال التطوعية.
وقال ان خير ما يقدمه اإلنسان 
هو التبرع بوقته في عمل اخلير وقد 
كان هذا واضحا في جهد متطوعي 

وبني ان الدورة اجلديدة شملت 
مواضيع عدة في اإلسعافات األولية 
وتعريف املتطوع بالقانون الدولي 
اإلنساني اضافة الى تعريفهم بقواعد 
الس����لوك للمتطوعني والنواحي 

القانونية لواجبات املتطوع.
وقال ان أهمي����ة هذه الدورات 
تكمن في نقل اخلبرات للمتطوعني 
الفائدة بني  واملتطوعات ونش����ر 

الهالل األحمر في إجناز العديد من 
املهمات الت����ي أوكلت إليهم داخل 

الكويت وخارجها.
وشكر البرجس جميع العاملني 
باجلمعية الذين ساهموا في إجناح 
الدورة، معربا عن أمله ان يساهم 
املتطوعون في دفع عجلة االعمال 
التي هي احد مبادئ  اإلنس����انية 

جمعية الهالل األحمر.

أكبر ش����ريحة ممكنة، السيما في 
مجال العمل التطوعي الذي له دور 
محوري في تنمية املجتمع كونه 
منطا من العمل االجتماعي والثقافي 

والسياسي.
وعلى هامش احلفل قام البرجس 
بتوزيع الشهادات على املتطوعني 
واملتطوع����ات الذين اجتازوا هذه 

الدورات.

»اإلعالم الديني« تكرم الرومي تقديرًا 
لجهوده وتاريخه الحافل باإلنجازات


