
محلياتالثالثاء   21    ديسمبر   2010   22

)ناصر عبدالسيد(املستشار راشد احلماد خالل االجتماع

أحمد القراوي

الحماد ترأس اجتماعًا تنسيقيًا لوزراء العدل في دول التعاون

وزراء العدل العرب يناقشون  مكافحة  غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
القاهرة - هناء السيد

انطلقت امس مبقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 
26 ملجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل املصري 
املستشار ممدوح مرعي خلفا لنظيره أمني اللجنة الشعبية 

للعدل الليبي مصطفى محمد عبداجلليل.
ويترأس وفد دولة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 

االسالمية املستشار راشد احلماد.
ويناقش املجلس عددا من املسائل القضائية والتشريعية 
والنظر في تقرير وتوصيات املكتب التنفيذي للمجلس الذي 
عقد دورته الـ45 أمس. وقال رئيس الدورة املستشار ممدوح 
مرعي في كلمته االفتتاحية ان جدول األعمال يتضمن قضايا 
متنوعة يتقدمها ملف مكافحة االرهاب حيث ستتم مناقشة 
اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب وفقا 
لآللية التنفيذية وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في 

مجال مكافحة االرهاب. وتطرق مرعي الى مشاريع االتفاقيات 
اخلمس التي ســــيتم توقيعها غدا خالل االجتماع املشترك 
ملجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وبينها مكافحة غسيل 

األموال ومتويل االرهاب ومكافحة الفساد.
ويناقــــش املجلس ايضا عددا من املقترحات املقدمة من 
السودان والعراق واليمن حول انشاء آلية متخصصة ملكافحة 
االجتار بالبشر واعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقني 
وذوي االحتياجات اخلاصة وعقد ندوة حول تأثير االرهاب 
على السياحة فضال عن مشروع قانون عربي استرشادي 
ينظم أحكام االستثمار في الوطن العربي. وكان وزراء العدل 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في القاهرة عقدو 
اجتماعا تنسيقيا يسبق اجتماع الدورة الـ 26 لوزراء العدل 
العرب الذي يتلوه االجتماع املشترك ملجلسي وزراء العدل 
والداخلية العرب. ويترأس االجتماع التنسيقي نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشــــؤون القانونية ووزير العدل ووزير 

االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد. ويهدف 
االجتمــــاع الى تبادل اآلراء واملعلومات وتنســــيق املواقف 
والرؤى بني دول مجلــــس التعاون اخلليجي حول امللفات 
التي ستطرح خالل االجتماع العرب،  واستعراض ما خرج 
به اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العدل العرب. كما 
يهدف االجتماع كذلك الى النظر في االتفاقيات العربية التي 
ستعتمد خالل االجتماع املشترك بني مجلسي وزراء العدل 
والداخلية العرب املقرر اليوم )الثالثاء( ومنها االتفاقيات 
اخلاصة مبكافحة غسيل االموال ومتويل االرهاب ومكافحة 

الفساد واجلرمية املنظمة وجرائم تقنية املعلومات.
وتبحث الدورة الـ 26 ملجلس وزراء العدل العرب عددا 
مــــن املوضوعات والقضايا منها مكافحة االرهاب واجلهود 
املبذولة لتنفيذ االتفاقية العربية بهذا الشأن، باالضافة الى 
مقترحات بانشاء آلية متخصصة ملكافحة االجتار بالبشر 

وتسليم واسترداد املجرمني واحملكوم عليهم.

علي الراشد في معرض بيت الزكاةدعيج الدعيج يتوسط د.وائل العسق وعبدالرحمن الكندري

خالل مؤتمر »صناعة المستقبل« الذي نظمته لجنة الشروق للشباب برعاية الحمود في الهيئة الخيرية العالمية

الدعيج: التخطيط للحياة والتنظيم السليم 
ضروريان لصناعة مستقبل أفضل

ليلى الشافعي
أكد الوكيل املساعد للشؤون الطالبية 
بوزارة التربية والتعليم دعيج الدعيج ان 
املستقبل املشرق ال يأتي فجأة وال يهبط من 
السماء، لكنه صناعة لها فنونها وأدواتها، 
ومعرفة هذه الفنون وتوافر أدواتها هما 
اللذان يحققان النجاح والتفوق، فاحلياة 
تبدأ من اللحظة التي يكتشف فيها اإلنسان 
نفسه ويعرف قدراته ومواهبه وإمكاناته 
ثم يوجهها التوجيه الصحيح، جاء ذلك 
في الكلمة التي ألقاهـــا نيابة عن راعية 
مؤمتر »صناعة املستقبل« وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
الذي يقام للعام الثالث على التوالي والذي 
نظمته جلنة الشروق للشباب في الهيئة 
اخليرية اإلســـالمية العاملية ملدة 4 أيام 
متتالية ومبشـــاركة ما يقارب الـ 4 آالف 

طالب وطالبة.
وقال الدعيج: يشرفني احلضور لرعاية 
الذي  افتتاح مؤمتر »صناعة املستقبل« 
يهدف الى املســـاهمة في مساعدة طلبة 
وطالبـــات الثانوية العامـــة في الصفني 
احلادي عشـــر والثاني عشر في حتديد 
التخصص الدراسي والوظيفي الذي يناسب 

ميولهم.
وزاد: إننا نحتاج فـــي جميع أعمالنا 
ومؤسساتنا الى هذه املهارة، التي جتعلنا 
نقرأ الواقع ونستشرف املستقبل وننظر 

الى إمكاناتنا التي منلكها ثم نحدد أهدافنا 
التي ننطلق إليها في ثقة وثبات فنحقق 
ما نصبو إليه دون ان نشعر باألسف في 
حلظة من اللحظات على شيء ضيعناه 

في املاضي او هدف أهملناه.
ووجه حديثه للطلبة والطالبات قائال: 
إن العلم يتطور بسرعة رهيبة، والعالم 
متسارع في منوه، وحتى اآلن يقبع كثير 
في مجتمعاتنا في مؤخرة الركب، فهم ال 
يستطيعون صناعة واقعهم، فكيف بصناعة 
املســـتقبل الذي يتطلب رجاال ميتلكون 
صفات متميـــزة؟ ومن أهم تلك الصفات 
العقول املتفتحة التي تستبق األحداث، وال 
تكون تقليدية في قراءة الواقع وفهمه، فلكي 
نصنع املستقبل يجب ان نعتز ونتمسك 
مباضينـــا ونغير حاضرنا بالعمل اجلاد 
والرؤية املستقبلية الواقعية البناءة وهذا 
ما حتقق للمسيرة الكويتية الواعية ألنها 
قامت على أسس ثابتة استمدت قوتها من 
االرتباط باألرض والتمسك بتقاليد اآلباء 
في تقديس العمل وبذل اجلهد الستغالل 
موارد البالد الطبيعية، فلن يتغير شكل 
الكويت وصناعة مستقبلها إال عندما يغير 
أبناء الكويت ما في نفوسهم جتاه العمل 
وبإرادتهم احلقيقية في حتويل ما ميلكون 

من أفكار إلى طاقة بناءة مثمرة.
وأكد الدعيج ان صناعة املستقبل تعني ان 
املستقبل نبنيه بأيدينا من خالل التخطيط 

السليم والتنظيم للحياة واالهتمام باإلنتاج 
وبذل اجلهد فتجربة النهضة الكويتية تقوم 
على أسس ومقومات ودعائم ثابتة، حيث 
أدرك صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بحنكته وخبرته ان هذه املقومات 
هي أساس بناء املستقبل ألجيال الكويت، 
حيث يســـتمد قوته منها وهي: االعتزاز 
بتقاليد اآلباء واألجداد وماضيهم العريق، 
ثم االرتباط بالوطن واألرض، ثم بذل اجلهد 

فعلمهم كيف يصنعون املستقبل.
وقال إننا نود ان نبني األسس القوية 
في مستقبل أجيالنا املقبلة وليس أفضل 
من بناء هذه األسس على االختيار الصحيح 
املبني على العمل املنظم واألسس العلمية 
السليمة التي تستشرف املستقبل فمن ميلك 
ذلك فإنه قد ملك عناصر القوة وعناصر 
التقدم في عالم متغير يستند الى العلم 
واملعرفة في كل شيء، وال يسمح باالرجتال 
الراسخ  القوي  البناء  والعشوائية وهذا 
الشامخ ال يتحقق باجلهد احلكومي فقط 
بل ان ركيزته الثانية هي القطاع اخلاص 
مبؤسساته وشركاته، فبناء كويت املستقبل 

يعتمد على هذا القطاع املهم.
من جانبه، قال رئيس جلنة الشروق 
د.وائل العســـق باســـم جلنة الشـــروق 
للشباب نرحب بكم في برنامجنا الرائع 
في هيئتكم اخليرية اإلســـالمية العاملية 
حتت شعار »صناعة املستقبل« لقد قيل 

ان املســـتقبل إمنا هـــو نتيجة ملا نصنع 
اليـــوم، فما نقوم به اليوم يحدد الى حد 
كبير شكل مستقبلنا وألن التعرف على 
شكل املســـتقبل والتنبؤ به يحتاج الى 
مهارات وخبـــرات يصعب على كثير من 
الطلبة والطالبات إدراكها دون مساعدة، 
ارتأت جلنة الشروق ان تساهم في مساعدة 
الشباب في التعرف على األسس العلمية 
وأساليب اختيار التخصص مساهمة منا 
في التنمية املجتمعية والتي نؤمن بأهمية 
تضافر اجلهود فيها ملا يعود بالنفع على 
الشاب والشابة بالدرجة األولى، وكذلك 

على البلد على املدى البعيد.
وعن هدف املعرض املصاحب للمؤمتر، 
أشار د.العسق الى ان الهدف من هذا املعرض 
هو املساهمة في مساعدة طلبة الثانوية 
في السنتني 11 و12 في حتديد التخصص 

الدراسي والوظيفي بعد الثانوية.
وحول املساهمات التي قدمتها اللجنة، 
ذكر د.العسق برنامج التوظيف الصيفي 
الذي اســـتفاد منه ما يقارب 880 شـــابا 
وشابة وبرنامج تدريب املدربني واملجددين 
التدريبي، وبرنامج صحتي بيدي وبرنامج 
أكادمييـــة التدريب املؤسســـي وغيرها 
املدارس  من املســـاهمات في محاضرات 
وورش العمل ونأتي اليوم لنقدم إضافة 
مميزة تساهم في بناء وطن طاملا أعطانا 

الكثير.

الملتقى الوقفي السابع عشر يواصل أنشطته

دانية بنت عبداهلل: 4% من سكان 
السعودية من ذوي اإلعاقة

أسامة أبوالسعود
أكدت صاحبة الســــمو امللكي 
األميــــرة دانية بنــــت عبداهلل آل 
ســــعود أن في اململكــــة العربية 
السعودية 720 ألف معاق بنسبة 
4% من الســــكان، مشيرة الى ان 
خدمات تأهيل املعاقني ورعايتهم 
في اململكة شــــأنها في ذلك شأن 
أي برنامــــج تنموي في قطاعات 

الدولة كافة.
وقالت إن خادم احلرمني يولي 
وحكومته الرشيدة اهتماما كبيرا 
بهذه الفئة، مؤكدة ان الســــنوات 
العشرين املاضية شهدت توسعا 
رأســــيا وافقيــــا كبيرا فــــي هذا 

املجال.
جاء ذلك في احللقة النقاشية 
»جتارب رائدة في تسويق مشاريع 
الفئات اخلاصة« ضمن أنشــــطة 
ملتقى الوقف السابع عشر الذي 
تنظمه األمانة العامة لألوقاف في 
فندق الريجنســــي بحضور أمني 
عام األمانة العامة لألوقاف إميان 
احلميدان وترأست اجللسة مديرة 
الكويت للتوحد د.سميرة  مركز 

السعد.
وأشارت األميرة دانية الى ان 
اململكة تنفــــق 388 مليون ريال 
ســــنويا على املعاقني فضال عن 
اجلهود املبذولة في خدمة املعاقني 
من قبل القطاعني العام واخلاص 
ومن قبل اجلهات اخليرية، وفي 
حال رصد نصف هذا املبلغ كوقف 

دائم ملشاريع خدمية للمعاقني نكون 
بذلك قد ضمنا دخال ثابتا ينفق 
خلدمتهــــم وال يتأثر باملتغيرات 
االقتصادية او االجتماعية أو ما 

الى ذلك.
واستعرضت األميرة جتربة 
مركز العباقرة للرعاية النهارية 
مؤكدة انــــه يعتمد على مصادره 
الذاتية ويتسع لـ 150 طالبا يخدم 
ذوي االحتياجات مــــن 4 الى 12 
سنة وما فوق للفتيات، ولكم ان 
تتخيلوا مدى امكانية حتقيق كل 
مركز لرسالته السامية خلدمة هذه 
الفئة، لو تضمن وقفا دائما يعود 
ريعه لصالح مشــــروعات تأهيل 

وتدريب وتوظيف تلك الفئات.
ولفتت الى تبني املركز مشروع 
»مكاني بينكم« والذي يهدف الى 
االعتراف بأحقية الفئات اخلاصة 
في فرص وظيفية مناســــبة مع 
العلم ان هذه املشروعات حتتاج 
الى مــــوارد مادية ثابتة من أجل 
توفير معدات التدريب والتأهيل 
املهني واحلرفي وذوي الكفاءات 

من املدربني املختصني.
وأكــــدت حاجــــة املجتمعات 
االسالمية لألوقاف في هذا العصر 
وأن تعم الرعاية والعناية جميع 
نواحي البالد مــــن املدن والقرى 
وجميع ميادين احلياة فيها وأال 
تقتصر على املساجد واملستشفيات 
واملدارس بل تشمل جميع مناحي 

احلياة.

ومن جانبها قالت سمو األميرة 
سميرة آل الفيصل آل السعود ان 
الدول اإلسالمية تبنت املشاركة 
االجتماعية في الوقف، مشــــيرة 
الى ان الرسول الكرمي ژ أوقف 
مــــن األموال  وصحابتــــه كثيرا 
واملزارع على اغلب االحتياجات 
في الدولة مثل املساجد واألربطة 

واملنافع العامة.
وبينت أن األوقاف مشروعة 
وهي وسيلة من وسائل التكافل 
بني أفراد املجتمع وذلك عن طريق 
ما يبذله الواقف من مال لصالح 
اجلماعة مثل إعانات الفقراء وسد 
حاجاتهم وغيرها مثل بناء املراكز 
لــــذوي اإلعاقة كما  املتخصصة 
نشاهده في إنشاء مركز الكويت 

للتوحد.

حقوق المعاقين

ومن جانبها قالت املدير العام 
ملركز الشفلح بدولة قطر سميرة 
القاســــمي ان فكرة تأسيس هذا 
املركز كانت بدعــــم من صاحبة 
الشــــيخة موزة وبعدها  السمو 
أصبح لدينا مركــــز إدارة يعمل 
على متابعة هــــذا املركز وكل ما 

يتعلق بالفئات املستفيدة.
وأضافت ان خدمات املركز متتد 
الى أســــر أصحاب اإلعاقة وذلك 
بهدف ضمــــان حقــــوق املعاقني 
الى توفيــــر اخلدمات  باإلضافة 
الشــــاملة واملتعلقــــة بالرعايــــة 

»اإلصالح« تحتفي باللجان الفائزة بجائزة مجلس وزراء الشؤون الخليجي

»الوطن والمواطنة« في المسجد الكبير اليوم
ذكر مدير ادارة االعالم في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
أحمد راشد القراوي ان الوزارة ستقيم اليوم الثالثاء في املسجد 
الكبير عند الساعة الـ 10 صباحا مؤمترا صحافيا حول مؤمتر 
الوطن واملواطنة في ميزان الشريعة االسالمية املزمع انطالق 
أنشطته يوم اخلميس املوافق 23 اجلاري حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير 

االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد.
وأوضح القراوي انه سيشـــارك في املؤمتر الصحافي كل 
من وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
ورئيس رابطة علماء الشريعة االسالمية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي عضـــو اللجنة العليا للمؤمتر د.عجيل النشـــمي 
والوكيل املســـاعد للشـــؤون الثقافية والتطوير والتــدريب 

ابراهيم الصــالح.

د.عبداهلل العتيقي

تنظـــم جمعيـــة االصالح 
االجتماعي احتفاال حلصولها 
على جائزة »املؤسسة الرائدة 
في مجـــال العمل االجتماعي 
بالكويت«، خالل انعقاد الدورة 
السابعة والعشرين ملجلس 
وزراء الشـــؤون االجتماعية 
في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، والتي عقدت 
في الكويت خالل الفترة من 3 
- 4 نوفمبر املاضي، بحضور 
وزراء الشـــؤون والعمل في 
دول مجلـــس التعاون، حتت 
رعاية وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري، يوم الثالثاء 
28 اجلـــاري مببنى اجلمعية 
مبنطقة الروضة، في السابعة 

مساء.
وأعرب أمني ســـر جمعية 
العتيقي  االصالح د.عبداهلل 
عن تقديره لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل لرعايتها 
العمـــل اخليـــري الكويتـــي 
ودعمها ملشروعاته املجتمعية، 
وخص بالشكر وكيل وزارة 
الشؤون محمد الكندري الذي 
يرعى احلفـــل ويكرم اللجان 

الفائزة.
وعن االحتفال قال د.العتيقي 
في تصريح صحافي إنه يأتي 
الكويت  أبناء  تكرميا جلهود 
الذين بذلـــوا جهودا  البررة 
غير محدودة لالرتقاء بالعمل 
اخليـــري واالجتماعي، الذي 
اضطلعوا به من اجل وطنهم 
وتنميته عبر مشروعات تنموية 

ومن ثم نالـــت اجلمعية ثقة 
وتكرمي مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعيـــة في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
ما يعد وساما على صدر العمل 
االجتماعـــي واخليـــري في 
الكويت، بل يعد تكرميا للشعب 
الكويتي صاحب الفضل بعد 

اهلل سبحانه وتعالى.
وأشـــار العتيقـــي الى ان 
جمعية االصالح االجتماعي 
تضم 20 جلنة زكاة باالضافة 
الى اللجان االجتماعية، وعدد 
من االمانات، منها أمانة العمل 
اخليـــري، وأمانـــة الـــزكاة، 
والنشء، والعمل االجتماعي، 
النســـاء  والشـــباب، وأمانة 
وبيوت القرآن الكرمي، وتعمل 
وفق االطر القانونية، وتلتزم 
باللوائـــح واالنظمة املعمول 
بها، كما ان جميع املشـــاريع 
اخلارجية التي تنفذها اجلمعية 
تكون بالتنســـيق بني وزارة 
الشـــؤون ووزارة اخلارجية 
وبإشـــراف وعلم السفارات 

الكويتية.
واختتم العتيقي تصريحه 
بدعـــوة الشـــعب الكويتـــي 
للمشـــاركة فـــي االحتفـــال 
الفائزة،  التكرميـــي للجـــان 
التواصل املجتمعي  لتعميق 
وتعظيـــم قيـــم املشـــاركة 
واملســـؤولية املجتمعية بني 
جميع مكونات الشعب الكويتي 
الكويت قاطرة اخلير  جلعل 

االولى عامليا.

العناء واحلاجة  فاعلة ترفع 
عن شرائح اجتماعية تستحق 
الدعم، بأموال الشعب الكويتي 
الكرمي الذي وثق بلجان جمعية 
االصالح املنتشرة في ربوع 

الوطن.
وأضاف العتيقي ان االحتفاء 
باللجان الفائزة بدرع وشهادة 
تقديرية من وزراء الشؤون 
االجتماعيـــة في مجلس دول 
التعاون اخلليجـــي بجائزة 
العمـــل االجتماعي  تنميـــة 
اخلليجي، مبنزلة التشريف ملا 
قدمته جلان اجلمعية املختلفة 
أفكار ومشروعات مست  من 
حاجات ضرورية لدى املجتمع، 
فجـــاء التكـــرمي مـــن وزارة 
الشؤون االجتماعية الكويتية 
التي وضعت ثقتها بجمعية 
االصالح االجتماعي كمؤسسة 
رائدة فـــي العمل االجتماعي 
واخليري والتنمية املستدامة، 

العتيقي: لجان اإلصالح قدمت أفكارًا ومشروعات 
مست حاجات ضرورية في مجتمعنا

د.عادل الفالحوليد الستالن

حتت رعاية الشـــيخ طالل 
اخلالد وبحضور وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عـــادل الفالح تقيـــم إدارة 
مساجد محافظة حولي )احلفل 
الثقافية  اخلتامي للمسابقات 
للعام 1431هــــ/ 2010م( دورة 
الفقيـــه الصغيـــر الســـابعة 
ومســـابقة املوهوب الصغير 
الى  األولى ومســـابقة أضف 
رصيـــدك الثالثة واملســـابقة 
الرمضانيـــة األولى اليوم في 
السابعة مســـاء بقاعة ثنيان 
الغامن مببنـــى تدريب األئمة 
واملؤذنني بقطاع املساجد في 
الرقعي. وفي هذا الصدد قال 
مدير ادارة مساجد حولي وليد 
الســـتالن ان االدارة حرصت 
على تبني عدد من املسابقات 
الثقافية وتنوعهـــا لعدد من 
الشـــرائح العمريـــة التي مت 
حتديدها مسبقا وفق ما يتم من 
خالل البرامج التي يتم طرحها 

لهم مما يتناســـب مع فئاتهم 
العمرية، الفتـــا الى ان تنوع 
املسابقات كان بهدف تشجيع 
جميع الطالب على االلتحاق 
باملســـابقات مبا يتناسب مع 
ميول كل منهم حيث اشتملت 
املسابقات على الفقه واخلطابة 
واألذان واإلنشـــاد واألسئلــة 
الثقافيـــة. وأكد الســـتالن ان 
االدارة ســـعت من خالل تلك 

املســـابقات لبناء شـــخصية 
متكاملة وذلك بتغذية مختلف 
اجلوانب االجتماعية والثقافية 
والدينية والعمل على استغالل 
أوقات فراغ الطالب بالطريقة 
املثلى، مبينا ان االدارة ستقيم 
احلفل في متام الساعة السابعة 
اليوم، وذلك  والنصف مساء 
بقاعـــة االحتفـــاالت بقطاع 

املساجد مبنطقة الرقعي.

مساجد حولي تقيم حفلها الختامي
للمسابقات الثقافية اليوم بالرقعي

تحت رعاية طالل الخالد وحضور الفالح

يوم مفتوح للتائبين بالفنيطيس أقامته »بشائر الخير«

الباللي: دمج المدمن مع الصحبة 
الصالحة من أهم أهدافنا

ليلى الشافعي
أكد رئيس جمعية بشـــائر 
الداعيـــة عبداحلميـــد  اخليـــر 
الباللـــي ان برامج الترفيه التي 
تقدم للتائبني تســـتهدف إعادة 
دمج املدمن مع األسرة واملجتمع 
وذلك يعد عالجا فعاال، جاء ذلك 
خالل اليوم املفتوح الذي نظمته 
اجلمعية ضمن برامجها العالجية 
املوجهة للتائبني من اإلدمان أول 
أمس والذي أقيم في مزرعة البدر 
بالفنيطيس وحضره عدد كبير من 

التائبني ومسؤولي اجلمعية.
وقال الباللي: نعمل في عالجنا 

على حتسني العالقة بني املدمن من ناحية واألسرة واملجتمع من ناحية 
أخرى، ومساعدة املدمن على اســـترداد ثقة أسرته ومجتمعه فيه، 
واعطائه فرصة جديدة إلثبات جديته وحرصه على احلياة الطبيعية 

في ظل صحبة صاحلة تعينه على التوبة والثبات عليها.
وحول مدى استفادة التائبني من هذا اليوم الترفيهي قال الباللي: 
عملية دمج املدمن مع الصحبة الصاحلة من أهم أهدافنا كما ان الترفيه 
املباح وتهيئة األجواء النفسية الطبية واألجواء الروحانية من خالل 
مجموعة اخلواطر اإلميانية تساعد املدمن على االندماج، والتقدم بخطى 
ثابتة دون الرجوع الى اخللف، كما ان الترفيه شـــيء مهم لتجديد 

الطاقات وحتقيق االستقرار النفسي للتائبني من اإلدمان.
وقال رئيس جلنة رعاية التائبني واملشـــرف على اليوم املفتوح 
الداعية أحمد البسام، ان اليوم املفتوح يعد من البرامج املهمة التي 
حترص جمعية بشـــائر اخلير على إقامتها للترفيـــه عن التائبني 
وادخال السرور الى قلوبهم وتغيير األجواء النفسية التي يعيشونها 

داخل بيئاتهم.
وأضاف البســـام: ويتضمن برنامج اليوم املفتوح لقاء التعارف 
واإلخاء واملشـــاركة في إعداد الغداء )شواء( في الهواء الطلق داخل 
املزرعة، وعددا من املســـابقات الثقافية والرياضية، وحفل توزيع 
اجلوائز للمتميزين باالضافة الى التثقيف والتوجيه التربوي واكساب 

سلوكيات إيجابية.

عبداحلميد الباللي


