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مساعد العنزي

إبراهيم العيسى

سعود املطيري

صباح اليعقوب

جانب من اجللسات

أحد األطفال خالل املسابقة

يوسف القناعي ود.ياسمني عبدالغفور ودالل النخيالن وسارة الكندري

د.محمد العفاسي يتسلم هدية تذكارية من بدر املديرس بحضور أعضاء مجلس  إدارة اجلمعية

رندى مرعي
أعلن مدير إدارة املتطوعني 
في جمعية الهالل األحمر مساعد 
العنزي عن موافقة وزارة التربية 
على إطالق حملة »املش���اركة 
للحد من العنف املدرسي« والتي 
سيقوم من خاللها املختصون 
بتق���دمي محاض���رات قانونية 
للطلبة وهيئ���ة التدريس في 
امل���دارس وذلك  أكبر عدد من 
لنش���ر التوعية حول خطورة 
التعرض للطالب وملمارس���ة 

العنف عليهم.
وأشار العنزي إلى أن هذه 
احلملة ليست األولى التي تقام 
في املدارس إذ ان اجلمعية أطلقت 
العام املاضي حملة »بذل وعطاء« 
والتي يتدرب من خاللها أولياء 
األمور وأعضاء هيئة التدريس 
على اإلسعاف األولي واإلطفاء 
وتستمر هذا العام في مدارس 

احملافظات كافة.
وأضاف العنزي أنه من أهم 
ما تقوم به اجلمعية في إطار 

العمل التطوعي الذي يقدم رئيس 
اجلمعية برجس البرجس الدعم 
الكامل له هو تواجد متطوعي 
الهالل األحمر بني املصلني في 
العشر األواخر في املسجد الكبير 
وهذا العام مت االتفاق مع إدارة 
مس���جد جابر العل���ي على أن 
يتواجد املتطوعون ملس���اعدة 
كبار السن واملعاقني وكل من 
يحتاج مس���اعدة خالل تأدية 

صالة قيام الليل.
وقال ان انتش���ار متطوعي 
الهالل األحمر في املسجد الكبير 
بدأ منذ حوالي 10 سنوات وأخذ 
عدد املتطوعني يزداد س���نويا 
حتى بلغ 150 متطوعا هذا العام، 
ونظرا لتزايد عدد املصلني قد 
يصل العدد إلى 200 متطوع في 
األيام األخيرة وقد قدمت لهم 
اجلمعية 80 حقيبة إسعافات 
أولية وكراسي متحركة إضافة 
إلى س���يارات إسعاف جلميع 
أنواع احلاالت التي قد يتعرض 

لها املصلون.

العنزي أن أهمية  وأضاف 
هذا العمل التطوعي تكمن في 
كونه يشمل متطوعني كويتيني 
ووافدي���ن يخضعون لدورات 
وبرنامج تأهيل للتدريب على 
اإلس���عافات األولي���ة وكيفية 
التعامل مع كبار السن وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وعن مشاركته في احلملة 
التطوعية في العشر األواخر قال 

خالد الشاهر انه على الرغم من 
التعب والقلق اللذين يعيشهما 
املتطوع في هذه األوقات إال أنها 
أصبحت مناسبة ينتظرها ملا 
حتمل معها من متعة وحسنات 
كونها حملة تعنى بأيام فضيلة 

وفيها معان سامية.
وأشاد الشاهر بدور جمعية 
الهالل األحم���ر في تعزيز هذا 
الشعور لدى املتطوع من خالل 
تعزيز روح األسرة الواحدة لديه 
األمر الذي يدل على أن الشرط 
األساسي لتكون متطوعا ناجحا 

هو أن تكون إنسانا.
وع���ن جتربته ف���ي حملة 
العشر األواخر قال الشاهر انها 
جتربة فريدة من نوعها، رهبتها 
تكمن في العدد الهائل للمصلني 
في املسجد الكبير، أما عن نوع 
اإلصابات التي يواجهونها فهي 
إصابات بسيطة تقتصر على 
بعض حاالت اإلغماء أو االختناق 

خاصة لدى كبار السن.
الش���مري فقد  أما خديجة 

أعرب���ت عن القل���ق الذي كان 
يراودها كونه العام األول الذي 
تش���ارك فيه في حملة العشر 
األواخر ولكن احلماس يطغى 
عل���ى ذلك القلق كونها جتربة 
جديدة عليها واطمأنت لنوع 
التي قد  اإلصابات واحل���االت 

يتعرض لها املصلون.
الش���مري بأنها  وتابع���ت 
رغبت في املش���اركة في هذه 
احلمل���ة لتزيد من خبرتها في 
الذي  التطوعي  العم���ل  مجال 
يعمل على تغيير الشخصية 
ويزيد الثقة بالنفس من خالل 
الناس والتعاطي  التعامل مع 
املباشر معهم. من جانبها أعربت 
فجر العازمي عن أسفها لعدم 
العشر  مش���اركتها في حملة 
األواخ���ر على الرغم من رغبتها 
الشديدة في ذلك وذلك مل����ا في 
هذه التجربة من متع����ة وما 
تضيف����ه للمتطوع من خبرات 
ومكاسب إنس���انية وديني����ة 

على حد سواء.

العنزي: إطالق حملة »الحد من العنف المدرسي«
لتوعية الطلبة والمدرسين في جميع المدارس

150 متطوعًا في حملة العشر األواخر من رمضان

القناعي: ممارسة الرياضة تنقص الوزن في رمضان
»آيم سترونغ« نظمت جلسة رمضانية بعنوان »صحتك في رمضان«

ج�راق: »دار الش�فاء« حريص�ة عل�ى نش�ر التوعي�ة الصحية بي�ن المرض�ى واألصحاء
الشبابي »آمي  أقام املشروع 
سترونغ« الذي يهدف إلى تعزيز 
قدرات املجتمع الذهنية ومساعدة 
ف����ي حتقي����ق أهدافهم  أفراده 
ومساعيهم في احلياة، بالتعاون 
مع مستشفى دار الشفاء جلسة 
رمضانية بعنوان »صحتك في 
الكلية  رمضان« اس����تضافتها 

االسترالية في الكويت. 
تناولت اجللسة العديد من 
النقاط املهمة التي قد تكون غائبة 
عن ذهن كثير من أفراد املجتمع 
خالل هذا الشهر الفضيل والتي 

لها أثر كبير على صحتهم. 
وأشرف على اجللسة العديد 
من األخصائيني الغذائيني وعلى 
رأس����هم د.ياسمني عبدالغفور، 
التغذي����ة دالل  وأخصائيت����ي 
النخي����الن وس����ارة الكندري، 
الرياضي  إلى املدرب  باإلضافة 

يوسف القناعي. 
ألقتها  بدأت اجللسة بكلمة 
د.ياسمني عبدالغفور عن فوائد 
الصيام جلس����م اإلنسان ومن 
ثم مت شرح بعض السلوكيات 
التي يجب اتباعها خالل وجبات 
الفطور والسحور لتحقيق أفضل 
النتائج خالل هذا الشهر الكرمي. 
وتضمنت أيضا كلمة د.ياسمني 
عبدالغفور بعض اجلوانب املهمة 
الشائعة في رمضان مثل الصداع 
واإلمس����اك وكيفي����ة التخلص 

منها. 
كما ألقت أخصائيتا التغذية 
دالل النخيالن وسارة الكندري 
محاضراتهم����ا الت����ي تضمنت 
بع����ض الوصايا املهم����ة التي 
تس����اعد الصائم في احملافظة 

على صحته. 
من جانبه ألقى املدرب يوسف 
القناعي املدير التنفيذي للمشروع 
الشبابي »آمي سترونغ« كلمته عن 
أهمية الرياضة وكيفية ممارستها 
في هذا الشهر الفضيل. واختتم 
قائال »ان ممارسة الرياضة في 
أوقات محددة في شهر رمضان 

تؤدي إلى انقاص الوزن«. 
وأش����اد نائب املدي����ر العام 

مستشفى دار الشفاء في نشر 
الفائ����دة والتوعي����ة الصحية 
للمرضى واألصحاء. كما أشار 

ملستشفى دار الشفاء بدر جراق 
بهذه اخلط����وات التي تأتي في 
الذي يلعبه  املهم  الدور  سياق 

إلى أهمية هذه اجللسات التي 
تزيد من التوعية الصحية في 
املجتمع الكويتي، وأكد أنه من 

املهم أن نكثر من هذه اجللسات 
ملا لها من فائدة عظيمة على أفراد 

املجتمع بجميع فئاته.

»اليرموك« تحتضن مسابقة فهد العناز األولى لحفظ القرآن
نظمت مبرة املتميزي���ن خلدمة القرآن الكرمي 
والعلوم الشرعية مسابقة املرحوم بإذن اهلل تعالى 
فهد عبداهلل العناز األول���ى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده للبنني في منطقة اليرموك، وقال رئيس 
مجل���س إدارة املبرة يوس���ف الصميعي ان ابناء 
املرحوم فهد عبداهلل العناز أقاموا هذه املس���ابقة 
تشجيعا ألبناء منطقة اليرموك على العناية بحفظ 
القرآن الكرمي وجتويده وااللتزام بآدابه وأحكامه 
وش���غل أوقات فراغهم مبا يع���ود عليهم باخلير 
والفائ���دة، وقال الصميعي ان هذه املس���ابقة هي 
األولى التي يقيمها أبن���اء املرحوم حلفظ القرآن 

الكرمي وجتويده.
وأضاف الصميعي ان املرحوم العناز كانت له 
إسهامات خيرية عديدة داخل الكويت تدعم العمل 
اخليري في الكويت ومساعدة سكان منطقة اليرموك، 
من جانب آخر أشاد عبدالعزيز بدر العناز مببرة 
املتميزين وجهودها املتمي���زة في تنظيم وإدارة 
هذه املسابقة وما تقدمه من مشاريع أخرى تخدم 

القرآن الكرمي.

العفاسي: كل الدعم لمؤتمر  اإلعالم 
االقتصادي لجمعية العالقات العامة

العيسى: »إعانة المرضى« قدمت
300 ألف دينار لمساعدة 4 آالف حالة مرضية

المطيري: »الدعوة واإلرشاد« كفلت عددًا من الدعاة

اليعقوب: »ولدي الحبيب صدقتك لوالديك« 
تحظى بتجاوب كبير من المحسنين

معاناتهم من خالل كفالتهم وتوفير 
احتياجاته����م اخلاصة الس����يما 
القلب  الطبية ملرضى  املتطلبات 
كالقسطرة وأجهزة تنظيم ضربات 
القل����ب واجهزة التنفس وتوفير 
دعاميات للقلوب املصابة بجانب 

االدوية الالزمة وغيرها.
التكاتف  إلى  الع��يسى  ودعا 
لدعم هذه الفئات التي تكالب عليها 
الفقر واملرض مما يجعله����ا في 
حالة نفسية حتتاج من يواسيها، 
وقال: ان العمل على دعم مث����ل 
هذه احلاالت عمل انساني دعت إليه 
الشريعة االسالمية وحثت عليه 
جميع الشرائع السماوية انطالقا 
من قوله تعالى )ومن احياها فكأمنا 
الناس جميعا(. كما حث  أحي���ا 
العيسى احملسنني وأهل اخلير على 
ب��������ذل اموالهم النقاذ اآلالف من 

اصحاب القلوب املريضة.

340740 حرف واحلرف بحسنة 
امثالها مثلما  واحلسنة بعش����ر 
قال رس����ولنا احلبيب ژ، واهلل 
اننه ألجر عظيم وال ينقطع ألن 
حتفيظ القرآن الكرمي وحفظه خير 
متواصل واجر يتضاعف على مر 

االيام. 
واكد اليعقوب ان اموال التبرعات 
تنفق على حلقات املنابر القرآنية 
التي يحفظ فيه���ا ابناؤنا القرآن 
الكرمي والت���ي يلتحق بها 2500 
طالب وطالبة، وهذه احللقات تقام 
في مسجد االذينة بالساملية ومسجد 
ابراهيم  غلوم وحس���ني العنزي 
في منطقة الروضة ومسجد مرمي 
في السالم وفي مسجد ابومسلم 
اخلوالني بالصليبية ومس���جد 

ابوبكر الصديق باجلهراء. 
وعن كيفية استقبال الصدقات 
لهذا املش����روع، قال اليعقوب ان 
الكرمي بامكانه االتصال  احملسن 
علينا على 97220835 وسيقوم 
املوظفون املختصون باستقبال 
اتصاله وارسال مندوب التحصيل 
السريع لتسلم تبرعه وصدقته، 
وحتري����ر االيص����االت الالزم����ة 

بذلك.

التي بلغت اكثر من 4 آالف حالة 
زادت تكلفتها املالية اكثر من 300 

ألف دينار.
وقال د.العيسى: إننا نسعى من 
خالل هذه املشاريع الى تقدمي الدعم 
االنساني لهذه الفئة من املرضى 
الفقراء الى تخفيف آالمهم ورفع 

ليلى الشافعي
صرح رئيس جلنة الدعوة واإلرشاد � فرع الفردوس التابعة جلمعية 
احياء التراث اإلسالمي سعود املطيري بأن اللجنة قامت بكفالة عدد من 
الدعاة، وذلك بتوفير رواتب ش����هرية لهم وتشمل السكن واملواصالت 

وكل ما يحتاجه الداعية في مسيرته الدعوية.
واضاف املطيري ان الهدف من هذا املشروع هو تأهيل املهتدين اجلدد 
للعمل كدعاة باملستقبل لدعوة غير املسلمني لالسالم، ولرعاية املهتدين 
اجلدد اجتماعيا ونفسيا من خالل الدورات واحملاضرات الدينية وإقامة 
الرحالت الترفيهية، كما نس����عى إلى تنمية العلم الش����رعي من خالل 

حتفيظ  ودراسة القرآن الكرمي والسيرة النبوية الشريفة.
واضاف ان اللجنة قامت بتصميم الدورات التدريبية لتأهيل هؤالء 
الدع����اة، واالرتقاء مبستوى الداعية وتزويده بجميع العل����وم الشرعية 
والفنية واإلدارية حتى يصبح داعية مكتمل املهارات ومتسلحا بالعلم 

الشرعي القائم على الكتاب والسنة والوسطية.

الكرمي وعلومه، فما بالنا اذا كانت 
هذه الصدقة تنفق لتحفيظ ابنائنا 
وبناتنا القرآن الكرمي ليشبوا عليه 
صاحلني بعيدين عن وسائل التأثير 
الس����لبي على حياتهم، وقد قال 
الرس����ول ژ: »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، فمن اراد ان يكون 
من خير املسلمني فعليه ان يسهم 
في تعليم القرآن الكرمي ويغرسه 
في نفوس االجيال، ولنا ان نتخيل 
ك����م مرة يكرر فيها حافظ القرآن 
اآلية من كتاب اهلل حتى يحفظها 
واذا علمنا ان القرآن يحتوي على 

الطبية  اللجنة  كشف رئيس 
إعانة املرضى  بجمعية صندوق 
د.إبراهيم العيسى عن طرح عدد 
من املشاريع اإلنسانية الطبية التي 
تتبناها اجلمعية لصالح املرضى 
املعسرين منها مشاريع دعم مرضى 
الوبائي ومرضى  الكب����د  التهاب 
القلب ومرضى السرطان ومرضى 
التصلب املنتشر، بجانب مشاريع 
الطبي����ة والتعويضية  األجهزة 
كسامعات األذن والنظارات الطبية 
واألطراف الصناعية ودعاميات 
القل����ب، فضال عن قيام اجلمعية 
بتحمل نفقات العالج عن املرضى 
غير القادرين ومس����اعدة اآلالف 
من احملتاجني داخل مستشفيات 

الكويت.
وبني العيس����ى ف����ي تصريح 
صحافي ان م����ا قدمته اجلمعية 
من مس����اعدات للحاالت املرضية 

ليلى الشافعي
مع دخول شهر رمضان الفضيل 
ثلثه االخير، ركزت جلنة املنابر 
التس����ويقية  القرآني����ة حملتها 
بتكثيف طرح مش����روع الصدقة 
اجلارية عن احد الوالدين او كليهما 
والذي يحظ����ى بتجاوب من قبل 

احملسنني الكرام.
املدير  اليعقوب  وقال صباح 
القرآنية  املنابر  التنفيذي للجنة 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية، 
اننا توسعنا في طرح هذا املشروع 
)ولدي احلبيب( ألنه ميثل صدقة 
جارية عن احد الوالدين او كليهما، 
مصداقا حلديث املصطفى ژ الذي 
يقول فيه: »اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله اال من ثالث، صدقة جارية او 
علم ينتفع به او ولد صالح يدعو 
له«، واملشروع في فكرته االولى 
الذي  الول����د الصالح  يقوم على 
يدع����و لوالديه ويتصدق عنهما، 
ويقدم الصدقات اجلارية لوالديه 
ليثقل ميزانهما يوم القيامة يوم ال 
ينفع مال وال بنون اال من اتى اهلل 
بقلب سليم. واوضح انه من افضل 
الصدقات التي يقدمها االنس����ان 
لوالديه تلك الت����ي تخدم القرآن 

استقبل وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي مبكتبه رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة جمعية العالقات العامة، وقال رئيس مجلس 
اإلدارة بدر املديرس إنه أطلع خالل اللقاء الوزير 
العفاسي على نشاط اجلمعية بعد تشكيل مجلس 

إدارتها اجلديد.
واضاف املديرس ان الوزير اشاد بجهود اجلمعية 
في مختلف االنش���طة ومتنى لها االستمرار في 
مواصلة انش���طتها، كما استمع رئيس واعضاء 
مجلس االدارة الى نصائح وارشادات الوزير مؤكدين 
االستمرار في مواصلة مختلف االنشطة واهمها 

مؤمتر االعالم االقتصادي والذي ستعقده اجلمعية 
حتت رعاية كرمية من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد خالل شهر ديسمبر املقبل.
وأبدى العفاسي استعداد الوزارة لتقدمي الدعم 
واالمكانيات التي تساهم في اجناح هذا املؤمتر، 
وش���كر املديرس الوزير على حس���ن االستقبال 
والترحيب والذي القى االستحس���ان من رئيس 
واعضاء مجلس االدارة وعلى سعة صدر الوزير 
وتفهمه ملا تق���وم به جمعيات النف���ع العام من 
نش���اطات. وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس 

االدارة بدر املديرس هدية تذكارية للوزير.

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

مساعدة المرضى واجب إنساني وفريضة شرعية


