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ليلى الشافعي
صرح رئي���س جلنة زكاة 
الف���ردوس التابع���ة جلمعية 
احياء التراث االسالمي الداعية 
س���عود املطيري بأنه اميانا 
م���ن اللجنة بأهمي���ة التكافل 
االجتماع���ي والتع���اون على 
البر والتقوى ستنطلق حملة 
التبرع بالدم االولى التي يشرف 
عليها مشروع »ومن احياها«، 
انطالقا من ق���ول الباري جل 
وعال: )ومن احياها فكأمنا احيا 
الناس جميعا( وقول املصطفى 
ژ: »املس���لم اخو املس���لم« 
واوض���ح ان اللجنة حرصت 
على املس���اهمة دائما مبا فيه 
خير وص���الح جلميع االخوة 
احملتاجني من جميع اجلوانب 
املادية والصحي���ة واالغاثية 
النواحي االجتماعية  وجميع 
حيث ال تقف اللجنة على جانب 
دون اآلخر، فهي بفضل اهلل عز 
وجل مساهمة في كل باب من 
ابواب اخلير وفي كل جانب من 

اجلوانب االجتماعية.
ودع����ا املطي����ري جميع من 
يعيش على هذه االرض الطيبة 
الى املس����اهمة في هذه احلملة 
النقاذ كل مسلم ومسلمة يحتاج 
الى قطرة دم تس����اهم في انقاذ 
حياته، على ان س����يارة التبرع 
بالدم ستتواجد عند مقر اللجنة 
الكائن في ضاحية الفردوس ق 
3 ش 1 ج 13 منزل 13، يوم االحد 
املوافق 30 اجلاري من الساعة 4 

م حتى الساعة 7 م.

»زكاة« الفردوس 
تطلق حملتها األولى 

للتبرع بالدم

المعاملة الحسنة 
سبب إشهار اإلسالم 
في مسجد الروضتين

سعود املطيري

»بيت الزكاة«: االستعدادات جارية لتنظيم الدورة الـ 21 لمحاسبة زكاة الشركات
يستعد بيت الزكاة لعقد الدورة احلادية والعشرين حملاسبة زكاة 
الش����ركات والتي تهدف الى تزويد محاس����بي الشركات واملؤسسات 
واجلمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام باملهارات واملعارف الالزمة 
لكيفية حس����اب الزكاة والقواعد الشرعية لذلك. حيث سيحاضر في 
الدورة كل من د.عصام عبدالهادي أبوالنصر رئيس قس����م احملاسبة 
في جامعة األزهر، باالضافة الى مدير مكتب الش����ؤون الشرعية في 
بيت الزكاة علي سعود الكليب. وفي هذا الصدد أكد مدير ادارة املوارد 

البش����رية في بيت الزكاة ورئيس فريق العمل أحمد عطية الباطني 
ان هذه الدورات فرصة للشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية 
لالستفادة كما انها في الوقت نفسه دافع لبيت الزكاة الستمرار التوعية 
بفريضة الزكاة في قطاع الش����ركات متمنني للجميع التوفيق ملا فيه 
خدمة املجتمع وتنميته. وبني الباطني أن الدورة س����تعقد في فندق 
ومنتجع النخيل – قاعة جاوا في الفترة من 6 الى 10 يونيو من الساعة 

8.30 صباحا الى 12.30 ظهرا بواقع محاضرتني يوميا.

ليلى الشافعي
ح���ث مدير ف���رع اجلهراء 
التابع للجنة التعريف باالسالم 
العمل  ارباب  العن���زي  محمد 
والكفالء وكل من يتعامل مع 
غير املسلمني، على دعوتهم الى 
التعرف على االسالم واكتشافه، 
مشيرا الى ان املعاملة االسالمية 
احلسنة جتعل اكثرهم يفكر في 
سماحة االسالم ومن ثم الدخول 

حتت لوائه الطاهر.
واوضح ان املعاملة احلسنة 
ولني اخلطاب اتيا اكلهما واينعت 
ثمارهما في اشهار اسالم كل من 
محمد والذي كان اسمه باندتي 
وس���مير الذي كان باذي بالي 

وديانتهما الهندوسية.
واض���اف: معاملة كفيلهما 
الطيبة جعلتهما يريدان التعرف 
عل���ى هذا الدين الذي ال يفرق 
بني اح���د اال بالتقوى والعمل 
الصال���ح، وبعد ذلك أش���هرا 

اسالمهما.

القطان دعت التباع نظام غذائي صحي

»كان« في »المعلومات المدنية«: التوعية
تقلل اإلصابة بالسرطان بنسبة %25

ضمن سلس���لة احملاض���رات الت���ي بدأتها 
احلملة الوط��نية التوع���وية ملرض السرطان 
»كان« استضافت الهي��ئة الع��امة للمعلومات 
املدني���ة ادارة الع���الق���ات الع���امة احل���ملة 
الوطنية التوع��وية مل���رض السرطان »كان« 
باليوم الصحي والذي نظ���مته الهي���ئة على 
م���دى يومني مت�تالي����ني، وح���ظي بتج��اوب 
واق������بال شديدين من قبل جم����يع من كان����وا 
مت��واج���دين بالهيئة، والذي است���حوذ على 
اهت���مام كبير وهذا يؤكد ضرورة القي���ام مبثل 
ه���ذه الزيارات الى جهات اخرى س���واء كانت 

حكومية او اهلية.
كما تخلل اليوم الصح���ي تواجد د.ماجدة 
القطان عضو الهيئة الطبية في حملة »كان«، 
والتي اعطت شرحا وافيا عن طريقة الفحص 
املبكر لسرطان الثدي، واوضحت د.القطان انه 
بالتوعية نستطيع تقليل االصابة بالسرطان 

بنسبة 25% مما يقلل من نسبة اعداد الوفيات 
منه.

وأضافت د.القطان ان الوقاية خير من العالج 
في مرض السرطان من خالل اتباع نظام غذائي 
صحي خال من الدهون والكوليسترول، كذلك 

الوقاية من خالل الفحص الدوري للثدي.
واشارت الى أن مرض السرطان منتشر في 
دول اخلليج العربي مبراحل عمرية متقدمة، كما 
أثبتت الدراسات أن أعلى نسبة من أنواع املرض 
التي تصيب النساء هو سرطان الثدي الفتة إلى 
أهمية الفحص املبكر الذي يساعد على العالج 
في مرحلة متقدمة قبل انتش���ارة والسيطرة 
عليه، وبخصوص آخر ما توصلت إليه الطرق 
العالجية لسرطان الثدي هو استئصال الورم 
من غير احلاجة إل���ى إزالة الثدي بالكامل مما 
يرفع من معنويات املرأة املصابة ويحسن من 

حالتها النفسية.


