
 17  محليات  الثالثاء ١٥ مارس ٢٠١١ 
 «لجنة ساعد أخاك المسلم» افتتحت سوقها الخيري الـ ٣٧ تحت شعار «لقاء ومحبة» 

 الفهد: العمل الخيري يعمل بشكل إيجابي وُيعّد جناحًا للديبلوماسية الكويتية

 ليلى الشافعي
  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير التنمية واالسكان الشيخ 
أحمد الفهد ان الكويت وأهلها يحرصون منذ 
القدم على تقدمي اخلير لكل محتاج. جاء ذلك 
خالل رعايته الفتتاح سوق جلنة ساعد أخاك 
املسلم في كل مكان املنبثقة عن الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية حتت شعار «لقاء ومحبة» 
في فندق الشيراتون. وقال الشيخ الفهد نحن 
ســـعداء لتكرار رعايتنا لهذا الســـوق، وذلك 
ليبقى العمل اخليري دوما في أرضنا احلبيبة 
مستمرا، خاصة اننا نرعى هذا السوق اخليري 
للجنة ســـاعد أخاك املسلم الـ ٣٧ كما عهدناه 
سنة بعد سنة ليكون أحد مناذج العمل اخليري 

في الكويت.
  وزاد: فهـــذا العدد الكبير من املشـــاركني 
واملشاركات هو داللة على حرص أهل الكويت 
على عمل اخليـــر، لذلك أتشـــرف بأن أكون 
هنا مرة اخـــرى مع اخواني ومع اخواتي في 
افتتاح هذا املعرض لعل وعسى أن يكون أحد 
روافد عمـــل اخلير للمحتاجني داخل الكويت 
وخارجها، وشكر الشيخ الفهد اللجنة املنظمة 

في جلنة ســـاعد أخاك املسلم، وشكر رئيسة 
اللجنة وعضواتها على كل ما بذلنه في إظهار 
هذا املعرض بهذه الصورة املشرفة وباسمهم 
جميعا أشكر جميع من شارك في أجنحة هذا 
املعرض مبن فيهم رجال االعالم على تغطيتهم 
املميزة لهذا املعرض. وهذه وهللا احلمد احدى 
املميزات التي نفتخر بها في الكويت دائما، ألن 
الروافد اخليرية هي احدى القنوات ليس فقط 
االنسانية، ولكن ايضا هي جناح للديبلوماسية 
الكويتية التي اشـــتهرت منذ زمن، فالكويت 
أحـــد العناصر الفعالة في تطور ومســـاعدة 
املجتمعات االخرى، وردا على ســـؤالنا حول 
كيفية مواجهة من يضع العراقيل أمام العمل 
اخليري الكويتي أجاب: مازال العمل اخليري 
يعمل بشـــكل ايجابي وواضح ولم يعرقله ١١ 

سبتمبر حتى يعرقله شيء آخر.
  من جهتها، صرحت رئيسة اللجنة نسيبة 
املطوع بأن هذا السوق جاء حرصا من اللجنة 
على القيام به ليعود ريعه للفقراء واحملتاجني 
داخل الكويت، وانه أحد االنشطة االجتماعية 
للجنة التي تشمل جلانا متفرعة أخرى تتمثل 
في أعمال خيرية تعود أوال على من يعيش على 

هذه االرض الطيبة ثم في اخلارج باالضافة الى 
مشـــاريع كفالة االيتام داخل وخارج الكويت 
ومشروع كفالة طالب العلم في جميع املراحل 
الدراسية وأيضا طالب العلم اجلامعي، ومشروع 
إطعام الطعام وإعانة املريض الفقير وكفالة 
املعاق، باالضافة الى املشاريع املوسمية مثل 
إفطار صائم، مشروع احلج، االضاحي، كسوة 
العيد وغيرها. وقالت املطوع ان السوق مستمر 
حتى ١٦ اجلاري ويشمل االثاث، االكسسوارات، 
الدراريع، العباءات، قسم احلج والعمرة، طبق 
اخلير، املفارش، البخور والعطور، ركن منتجات 
الشابات، قسم املواد الغذائية. باالضافة الى 
اقســـام مختلفة تهم رواد الســـوق من بنات 

وسيدات هذا املخيم.
  وأشارت الى ان الكثيرين شاركوا في السوق 
الشـــايع للعطور،  الفارس،  مثل: مجوهرات 
اليسرة لالغذية، بنتا لالثاث، معرض السجاد، 
معرض سكون لتصميم األزياء، أحذية اخلطوة 
املريحة، مالبس أطفال وغيرها من املعروضات 
املتنوعـــة واملبتكرة من قبل عضوات وبنات 
اللجنة. يذكر ان اللجنة تكفل ١٦٠٠ طالب علم 

و١٥٠ يتيما كفالة شاملة. 

 الشيخ أحمد الفهد يتحدث للصحافيني

 جانب من املعروضات

 (كرم ذياب)  الشيخ أحمد الفهد والعم يوسف احلجي ووليد النصف يفتتحون السوق الشيخ أحمد الفهد ونسيبة املطوع والعم يوسف احلجي يتفقدون السوق 

 المطـوع: ريـع السـوق يقـدم لألسـر المتعففـة التـي تسـاعدها 
اللجنةحيـث تكفـل ١٦٠٠ طالـب علـم و١٥٠ يتيمـًا كفالـة شـاملة

 نظمتها اللجنة العليا لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للتوعية بأضرار المخدرات

 المجموعة التطوعية «إيد بإيد» تستمر
  في حملتها الثانية «مصيرك قرارك» بـ «هيئة الشباب»

الدينية والصحية  بأخطارها 
والنفسية واالجتماعية من خالل 
البرامج واالنشـــطة العالجية 
والتربوية والصحية والرياضية 
باالشتراك مع جميع اجلهات ذات 
العالقة، وذلك باتخاذ اخلطوات 
العديدة التي منها تغيير مفاهيم 
املجتمع بكل شرائحه لبث روح 
الثقة في نفوسهم وإشعارهم 
بقدرتهم على اإلجناز وأهميتهم 
داخل البناء االجتماعي الواحد،  
وأضاف العيد ان الهيئة تعمل 
من خالل حمالتها على تنمية 
الشـــباب  اإلبـــداع لدى  روح 
املبدعني واكتشـــاف املواهب 

وتنميتها ودعمها ورعايتها. 

أخريـــان إحداهما في التعليم 
التطبيقي واألخرى في األندية 

الرياضية.
  وعن رؤية اللجنة، أشـــار 
العيد الى ان اللجنة تســـاهم 
إيجابيا في تنمية الوعي لدى 
الشباب بأخطار املخدرات من 
خالل إقامة عدة أنشطة تتضمن 
النـــدوات واحملاضرات  إقامة 
واملعارض وامللتقيات الرياضية 
والشبابية لدراسة ظاهرة اإلدمان 
على فئة الشباب وبيان آثارها 
الضارة باالشـــتراك مع جميع 
فئات املجتمع الرسمية واألهلية، 
وكذلك نشـــر الوعي التثقيفي 
باملخدرات وإشـــعار الشباب 

احملاضرة الثالثة أقيمت أيضا 
في معسكر األنشطة والبرامج 
الشبابية بالصليبية بعنوان 
«توطيد أواصر احملبة وتنمية 
املجتمع اخلليجي الواحد حاضر 
فيها احمد املال، وذلك مبناسبة 
معسكر العمل «اإلخواء الكويتي 

ـ البحريني».
  وأفـــاد العيد بـــأن يوم ٢٢ 
اجلـــاري ســـتقام احملاضرة 
الرابعـــة في جامعـــة الكويت 
بكلية العلوم اإلدارية قاعة ٢ 
الساعة ١٢ ظهرا وسيحاضر فيها 
مختصون من اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات ومشروع 
غراس، كما ستقام محاضرتان 

 ليلى الشافعي
  صرح مدير شـــؤون إدارة 
اإلعالم والنشر بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة توفيق العيد 
الثانية «مصيرك  بأن احلملة 
قرارك» التي نظمتها الهيئة بدأت 
من أول نوفمبر ٢٠١٠ وتنتهي في 
٣١ يوليو ٢٠١١ للخطة اإلمنائية 
األولـــى لبرنامـــج احلكومة 

للتوعية بأضرار املخدرات.
  وحـــول األنشـــطة التـــي 
قدمتها احلملة، قال العيد انه 
متت إقامة ٣ محاضرات تركت 
الكبير، حيث  أثرها اإليجابي 
ألقيت احملاضرة األولى في ١١ 
فبراير ٢٠١١ لعشـــاير اجلوالة 
العمل، وشارك  ومعســـكرات 
امللتقى  فيها املشـــاركون في 
التجوالي السنوي الـ ٣٣ الذي 
أقيم مبعسكر األنشطة والبرامج 
الشبابية في الصليبية وحاضر 
الوطنية  اللجنـــة  فيها عضو 
للوقاية من املخدرات احمد املال 
واحملاضرة بعنوان «املسؤولية 
االجتماعيـــة» امـــا احملاضرة 
الثانية فعن «الصحبة واحملبة» 
والتي أقيمت في مركز شباب 
اجلهراء وألقاها عضو اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات 
صالـــح الســـعيدي، وكانت 

 توفيق العيد

 «تراث الجهراء» تطلق ملتقى 
  «واعتصموا بحبل اهللا جميعًا»

 ليلى الشافعي
التراث االسالمي    تستعد جمعية احياء 
فرع محافظة اجلهراء الطالق امللتقى الدعوي 
للعام التاسع عشر على التوالي حتت شعار 
«واعتصموا بحبل اهللا جميعا» وذلك يوم 
اخلميس املقبل بالتعاون مع وزارة األوقاف 
بإدارة مساجد محافظة اجلهراء في مسجد 

عقال الظفيري بجانب سنترال اجلهراء.
  وأشـــار رئيس جمعية إحيـــاء التراث 
االسالمي ـ فرع اجلهراء د.فرحان الشمري 
الى ان هذا امللتقى يأتي في اطار الدعوة الى 
اهللا تبارك وتعالى، وضرورة التمسك بوصايا 

هذا الدين العظيم الـــذي يدعو لالعتصام 
بالكتاب والسنة، فهما الطريقان الوحيدان 
واألساسيان للنجاة في الدنيا واآلخرة، الفتا 
الى ان امللتقى يسلط األضواء هذا العام على 
مشكلة التنازع والتفرق التي حتيط باألمة 
والتي نتجت بســـبب بعدها عن كتاب اهللا 
ـ عز وجل ـ وســـنة نبيه ژ والتي أدت ملا 
أدت اليه من أوضاع يعيشها املسلم وحسبنا 
في ذلك قوله تعالى (ومن يعتصم باهللا فقد 

هدي الى صراط مستقيم).
الـــى ان امللتقى    وأضاف د.الشـــمري 
سيســـتضيف على مدى ثالثـــة أيام ثلة 

الدعاة والعلماء واملشـــايخ األفاضل  من 
وعلى رأسهم الشـــيخ د.سعيد بن وهف 
القحطاني من اململكة العربية السعودية 
مؤلف الكتاب الشـــهير «حصن املسلم»، 
حيـــث يفتتح امللتقى يـــوم اخلميس في 
محاضرة بعنـــوان «وحدة األمة»، ويليه 
في يوم اجلمعة الشيخ د.عادل املطيرات 
من الكويت حيـــث يتناول محاضرة «يد 
اهللا مع اجلماعة»، ويختتم برنامج امللتقى 
باستضافة الشيخ د.إبراهيم بوبشيت في 
محاضرة حتمل عنوانها ختام مسك لهذه 

األنشطة وترشدنا الى «سفينة النجاة». 

 كشف بأسماء أعضاء اللجنة العليا 
ــارة، نائب رئيس  ــم يعقوب البص ــس اللجنة جاس  رئي
اللجنة عصام جعفر عبدالرحيم، األعضاء كل من: يوسف 
عبداملجيد الثاقبـ  طارق عبدالعزيز حسونـ  توفيق احمد 
ــولـ  نوري خلف الهذالـ  خليفة  العيدـ  عبداهللا عبدالرس
ــز احلربي ـ عبير صالح  ــي الطراروة ـ طالل عبدالعزي عل
ــمني املكيمي ـ محمد  ــواش ـ أمل جعفر الزقاح ـ ياس الط

عبداحلكيم محمد.
  الفنانون املشاركون: نواف القطانـ  منى شدادـ  يعقوب 

عبداهللا ـ محمد الشعيبي. 


