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 قطاع آسيا وأفريقيا بـ «اإلصالح» بدأ حملته لتوفير مواد إغاثية للمشردين في سريالنكا

 قال رئيس قطاع آسيا وأفريقيا باألمانة العامة للعمل 
اخليري بجمعية اإلصالح االجتماعي فهد الشامري ان 
األحداث املؤسفة التي حدثت في املناطق الشرقية من 
سريالنكا نتج عنها حسب ما أعلنته إدارة الكوارث 
في سريالنكا نزوح ٢٨٤ ألف أسرة متضررة، وتدمير 
٢٨٩٨ منزال على األقل، وجتريف الكثير من األراضي 
الزراعية، باالضافة الى نفوق الكثير من احليوانات. 

وأضاف ان قطاع آســـيا وأفريقيا بجمعية اإلصالح 
بدأ حملته التي تســـتهدف توفير طرد إغاثي غذائي 
للمشـــردين بقيمة ٧ دنانير يكفي األسرة ملدة ٥ أيام 
تشتمل على مواد غذائية كاآلتي: ٥ كيلوغرامات أرز، ١ 
كيلوغرام عدس، كيلوغرام سكر، ٣ علب سمك مجفف، 
كيلوغرام ملح، علبة حليب بودرة ٤٠٠ غرام، باالضافة 

الى مواد نظافة. الفتا الى ان جهود أهل اخلير.

 «عاصفة الصحراء» و «دانة الشباك» يمنحان الغرير والشباك 
  سيارتين في مسابقة الحمام الزاجل على الحدود السعودية ـ القطرية

 بحضور عدد كبير من محبي ومشجعي هواية احلمام الزاجل في 
الكويت، انطلقت اول بطولة هذا املوسم والتي ينظمها نادي هواية 
احلمام الزاجل وبدعم من رئيس رابطة هواية احلمام الزاجل الشيخ 
خالد سالم الصباح الذي تبرع بجميع اجلوائز املقدمة للمتسابقني 

هذا املوسم وهي ٨ سيارات.
  وأول من حصد هذه اجلوائز في أول مســـابقة هذا املوسم التي 
انطلقت من احلدود السعودية ـ القطرية من منطقة سلوى في قطر 
مبســـافة ٦٠٠ متر هي احلمامة «عاصفة الصحراء» لصاحبها جابر 
الغرير من جلنة ســـلوى وفازت احلمامة «دانة الشباك» وصاحبها 

عبدالعزيز الشباك من جلنة الفروانية باجلائزة الثانية، وقام الشيخ 
خالد الصباح بتوزيع الســـيارتني األولى جلابـــر الغرير والثانية 

لعبدالعزيز الشباك.
  وأكد الشيخ خالد سالم الصباح ان الدعم لهذه الهواية لن يكون 

األخير، وهو من محبي هذه الهواية.
  وأضاف، أكرر وأقول: على اجلهات العليا واملسؤولني أن يشهروا 
ناديا ألصحاب هذه الهواية التي يعتبرها أبناء هذا الوطن متنفســـا 
لشـــغل وقت الفراغ، وتابع: ان كل املشاركني في املسابقات تنافسوا 
في مســـابقات محلية وخليجية وعاملية ومن دون ناد مشـــهر، بل 

وحصدوا البطوالت، وقال: أبارك للفائزين وحظ أوفر ملن لم يفوزوا 
اليوم، وهناك ٦ سيارات أخرى مقدمة مني شخصيا.

  و«األنبـــاء» التقت بأول الفائزين جابر الغرير الذي قال: أشـــكر 
الشيخ خالد الصباح على دعمه الالمحدود وقد شاركت في مسابقات 
عاملية وآخرها بطولـــة افريقيا التي فزت فيها بجائزة تقدر قيمتها 
بــــ ١٢ ألف دينار، اما الفائز الثاني عبدالعزيز الشـــباك الذي حصل 
على السيارة الثانية فقال منذ ١٥ عاما وأنا من هواة احلمام الزاجل، 
وأول جائزة كبرى فزت بها ســـيارة الشيخ خالد الصباح، وأشكره 

على دعمه لنا في كل شيء. 

 خالد الصباح: دعمنا هدية لمحبي هواية الحمام الزاجل
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