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ليلى الشافعي
ص����رح رئيس مجلس ادارة مبرة طريق االميان 
واملشرف العام على األنشطة النسائية الداعية نبيل 
العوضي بأن نادي رمياس بدأ التسجيل في دورته 
اجلديدة والتي ستبدأ غدا وتنتهي 5 أغسطس غير 
انه ونظرا لرغبة الكثيرين في متديد فترة التسجيل 
سيستمر قبول املشتركات لفترة محدودة خالل األيام 
القادمة على ان تكون مدة الدورة 6 أس����ابيع بحيث 
ستشارك في هذه الدورة الفئة العمرية من 10 إلى 18 
عاما من الفتيات. وأوضح العوضي ان الدورة احلالية 
التي ستكون متميزة وشاملة تركز على تدعيم وتنمية 
اجلانب التربوي واألخالقي عند الفتيات وذلك من 
خالل تش����جيع الفتيات على التحلي بحسن اخللق 

ألنه س����ر التميز، كذلك ستشمل الدورة محاضرات 
إميانية وتربوية واجتماعي����ة مفيدة وهادفة لهذه 
الفئة العمرية من الفتيات باالضافة الى حلقات القرآن 
والتفسير والرحالت الترفيهية والتعليمية والعلمية 
املتنوعة وذلك إلشباع الهوايات املعرفية لدى الفتيات 
باالضافة الى املسابقات الثقافية والترفيهية الشائقة، 
كما سيكون االشتراك في مقر اللجنة النسائية مببرة 

طريق اإلميان فرع السالم.
واضاف العوضي أن اعداد املش����تركات في هذه 
الدورة ستكون محدودة وذلك لتقدمي أفضل نشاطات 
ممكنة يس����تطيع من خاللها النادي حتقيق الهدف 
املرجو من الدورة وتوفير املناخ اإلمياني والتربوي 

والترفيهي مع استضافة العديد من احملاضرين.

برجس البرجس مستقبال سليمان شمس الدين

هند الغربللي وفريق التسويق خالل تدشني حملة »ال للمخدرات«د.عبداهلل املعتوق مكرما أحد الفائزين

مستشفى السيف ينظم حملة »ال للمخدرات«

ريماس تبدأ برنامج الصيف لموسمها العاشر 

شن مستشفى السيف حملة »ال للمخدرات« تضامنا 
مع اليوم العاملي للمخدرات الذي يوافق 26 اجلاري 
حيث قام فريق التسويق والعالقات العامة باملستشفى 
بقيادة نائب الرئيس للتس����ويق والعالقات العامة 
بالش����ركة املتحدة للخدمات الطبية هند الغربللي، 
ومبساعدة فريق االستقبال في املستشفى بتوزيع 
املنشورات التوعوية على املوظفني باملستشفى وكذلك 
املراجعون والتي توضح أخطار املخدرات على االنسان 
وخاصة الشباب الذين هم مستقبل املجتمعات الدولية. 
هذا وقد قام فريق التسويق بنشر صور باملستشفى 
عن بعض املآسي التي تس����ببها املخدرات وعرض 

تشبيهي ألنواع املخدرات.
ومن ناحيتها أك����دت الغربللي ان املخدرات آفة 
املجتمعات الدولية وجتب محاربتها بكل قوة وفي 
كل مكان وزمان والبد من توعية املجتمع وحث اآلباء 
واألمهات على التنشئة االجتماعية السليمة لألبناء 
وتنمية الوازع الديني في نفوسهم وصقل ضمائرهم 
وتعزيز مناعتهم الذاتية ضد كل أسباب االنحراف 

وتوجيه قدراتهم نحو أعمال مفيدة.
مشيرة الى ان عدد الذين وقعوا في شرك املخدرات 
على املستوى العاملي بلغ 225 مليون شخص وان 
مئات اآلالف من متعاطي املخدرات ميوتون سنويا 
بسبب هذه اآلفة عالوة على ان عدد حاملي ڤيروس 
اإليدز بسبب تعاطي املخدرات يقدر بنحو 4 ماليني 

شخص حسب بيانات منظمة الصحة العاملية.
وشددت الغربللي على ضرورة وقوف املجتمع 
الدولي بجميع منظماته وهيئاته وقفة جماعية صلبة 
أمام التحدي اخلطير الذي أصبح يهدد املجتمعات 
البشرية النامية منها واملتقدمة على حد سواء خاصة 
ان كل س����بل التواصل باملجتمعات أصبحت سهلة 
وميس����رة في ظل التط����ور التكنولوجي من خالل 
اإلنترنت. وفي اخلتام أعربت الغربللي عن شكرها 
الدارة املستشفى إلتاحة الفرصة للقيام بهذه املهمة 
التوعوية للمجتمع والشكر موصول جلميع فريق 
التسويق والعالقات العامة وفريق االستقبال بإدارة 

املستشفى.

شمس الدين: الهيئة الخيرية تتطلع للتعاون
مع الهالل األحمر لتوزيع المواد اإلغاثية في قرغيزستان

18 مشاركاً فازوا في مسابقة عبداهلل المطوع لحفظ القرآن 
كّرمت اللجن���ة االجتماعية بالهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية الفائزين في مس���ابقة العم 
عبداهلل املطوع � رحمه اهلل � حلفظ القرآن الكرمي، 
بحضور رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق ومدير 
عام الهيئة د.سليمان شمس الدين، وشارك في 
املسابقة التي تقام للمرة األولى 72 متسابقا من 
العاملني في احلقل اخليري في كل املستويات من 
جزء الى حفظ القرآن كامال، فاز منهم 18 مشاركا، 

ورعت أنشطة املسابقة أسرة الراحل.
وأشاد د.املعتوق في كلمته بتنظيم مثل هذه 
املسابقات، كاشفا عن انه تعرف على العم عبداهلل 
املطوع في الع���ام 1979، وتعلم على يديه فعل 

اخلير.

وروى رئيس الهيئة قصة معرفته بالعم الراحل 
قائال: كنت أعرف فقيرا في حاجة ماسة الى 200 
دينار، فأرشدني الناس الى العم عبداهلل املطوع، 
وكنت مترددا للوهلة األولى، غير انني ذهبت اليه 
وطلبت منه املس���اعدة، فلم يتردد العم الراحل 
في تقدميه���ا وقال »بارك اهلل في���ك يا ولدي«، 
ومنذ تلك اللحظة تعلمت منه كيف أفعل اخلير؟ 
وشجعني على هذا العمل النبيل، ولم أذهب اليه 
بعد ذلك في مس���ألة او في طلب لدعم مشروع 
خيري إال وكان جوادا ومعطاء، وأستطيع القول 
انه لوال تربية العم عبداهلل املطوع وتشجيعه 
لنا لالنخراط في العمل اخليري ملا وصلت الى 

الهيئة اخليرية.

قال مدير عام الهيئة اخليرية 
العاملية س����ليمان  االس����المية 
ش����مس الدين ان الهيئة تتطلع 
الهالل  التعاون مع جمعية  الى 
االحمر فيما يتعلق بتوزيع مواد 
االغاثة واملساعدات على الالجئني 

في قرغيزستان.
وذكر شمس الدين عقب لقائه 
مع رئيس مجلس ادارة جمعية 
اله����الل االحم����ر برجس حمود 
البرجس امس انه مت بحث ايصال 
املساعدات االنسانية املقدمة من 
الكويتي  الهالل االحمر  جمعية 
الى الالجئني في قرغيزس����تان 
مشيرا الى وجود مكتب للهيئة 
يستطيع ان يقدم جميع اخلدمات 

اللوجستية 
وبني ان رئيس الهيئة اخليرية 
العاملية د.عبداهلل  االس����المية 
املعتوق حريص جدا على توثيق 
وتنسيق العالقات مع اجلمعيات 
الكويت  اخليرية واالغاثية في 
الهالل  وم����ن ضمنها جمعي����ة 
االحمر التي س����يتم التنس����يق 

املستوى احمللي والعاملي في اغاثة 
املنكوبني.

واشاد بجهود رئيس جمعية 
اله����الل االحم����ر برجس حمود 
انه من  الى  البرجس، مش����يرا 
املؤسسني للجمعية التي حتظى 
بسمعة متميزة على املستويني 

احمللي والدولي.
وق����ال ان الهيئ����ة اخليرية 
االسالمية العاملية تعمل في شتى 
بقاع العالم وتبذل الهيئة قصارى 
التعاون والتنسيق  جهدها في 
مع جميع املؤسسات واملنظمات 
اخليرية احمللية في دولة الكويت 
ومنه����ا جمعية اله����الل االحمر 

الكويتي.
الهيئ����ة اخليرية  ان  واك����د 
االسالمية العاملية هيئة مستقلة 
عاملية متعددة األنش����طة تقدم 
خدماتها اإلنس����انية للبؤس����اء 
واحملتاجني فى العالم دون متييز 
أو تعصب بعي����دا عن التدخل 
أو الصراعات  السياس����ة  ف����ى 

العرقية.

واع����رب ش����مس الدين عن 
امله في ان تكون جهود االغاثة 
املبذولة حالي����ا لتخفيف وطأة 
الكارثة التي اصابت قرغيزستان 
هي بداي����ة التعاون مع جمعية 
الهالل االحم����ر الذي له جتارب 
انس����انية كبيرة ومتميزة على 

يتعل����ق بتوزيع م����واد االغاثة 
واملساعدات في حاالت الكوارث 
وتقدمي املعونات الصحية للدول 
القيام  املنكوبة وذلك من خالل 
ببرامج مشتركة للمساعدة في 
درئها وتخفيف املعاناة الناجتة 

عنها.

والتع����اون معها ح����ول توفير 
املس����اعدات االنسانية لالجئني 
في قيرغيزستان والذين يبلغ 

عددهم نحو 170 ألف الجئ.
وق����ال ان الهيئ����ة تتطل����ع 
ايضا ال����ى التعاون مع جمعية 
اله����الل االحم����ر الكويتي فيما 

بحث مع البرجس إيصال المساعدات اإلنسانية

المعتوق: لوال تشجيع العم عبداهلل المطوع لنا في العمل الخيري لما وصلت إلى »الهيئة«


