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امللتقى األول للمهتمني بالدعوة في أميركا الالتينية أصدر توصياته

تأسيس مركز للدراسات امليدانية والبحوث في اإلكوادور 

العربية  الدول  للتعاون بني 
والدول الالتينية والتي عقدت 
منها ثالث قمم االولى بالدوحة 
والثانية بالبرازيل والثالثة في 
البيرو وذلك لتحقيق اهداف 
اعضاء امللتقى وذلك من خالل 
اجلمعية التي سيتم تأسيسها 
في االكوادور وعبر مخاطبة 
القائمة على تنظيم  اجلهات 
هذه القمة وعرض انش����طة 
ومب����ادرات ثقافية ودعوية 
تكون ضم����ن برنامج القمة 
املادي  الدعم  واالستفادة من 

واملعنوي.
الدراسة  ٭ االس����تفادة من 
املقدم����ة من محمد الراش����د 
)رئيس حترير مجلة املجتمع( 
واملعنية بالتعاون مع شعوب 

امي����ركا الالتينية وحتويلها 
للدكت����ور حس����ن النعم����ي 
لدراس����تها واف����ادة اعضاء 
امكانية تبني  امللتقى مبدى 
االفكار واملقترحات املتضمنة 

في الدراسة.
٭ عم����ل مجموع����ة تواصل 
عن طريق الهاتف النقال بني 
امللتقى وذلك لتبادل  اعضاء 

االخبار واالنشطة بينهم.
٭ مت تقدمي مقترح من املركز 
العاملي للتواصل احلضاري 
)الكويت( لتوس����يع نطاق 
امللتقى ليش����مل كل العاملني 
في دعوة غير املس����لمني في 
العربية  اخللي����ج وال����دول 
وسيتم حصر دعوة املؤسسات 
املهتمة به����ذا املجال وتبادل 
الرأي في مكان وموعد امللتقى 
والذي سيقوم املركز العاملي 
للتواصل احلضاري بالترتيب 
له مع اعضاء امللتقى واجلهات 
االخرى التي لم يتس����ن لها 

حضور امللتقى.
٭ االتفاق على عقد اجتماع 
دوري له����ذا امللتق����ى يكون 
بصفة نصف سنوية، وقد مت 
االتفاق على ان يكون امللتقى 
القادم في شهر ابريل املقبل 
وسيتم ترتيبه بواسطة املركز 
العاملي للتواصل احلضاري 

في الكويت.
ليلى الشافعي  ٭

في االكوادور بصفة جمعية 
خيرية مرخصة رسميا ويكون 
مؤسس����وها من املش����اركني 
الى  امللتق����ى وباالضافة  في 
اجلمعيات املتخصصة بدعوة 
غير املسلمني في اخلليج تكون 
باشراف اسماعيل البصري 
وادارة املركز العاملي للتواصل 

احلضاري.
٭ التعاون بني اعضاء امللتقى 
الستغالل املناسبات العاملية 
ف����ي دول امي����ركا الالتينية 
للتعريف باالس����الم ودعوة 
غير املسلمني مثل كأس العالم 
بالبرازيل واوملبياد ريو دي 
جانيرو وغيرهما من االحداث 

املهمة.
٭ اس����تغالل القمة الدورية 

نظم املركز العاملي للتواصل 
احلضاري امللتقى التنسيقي 
االول للجمعيات واملنظمات 
املهتمة بالدع����وة في اميركا 
الالتينية، حيث مت عقد ثالث 
جلس����ات للملتقى متت فيها 
مناقش����ة التعريف باالسالم 
ودع����وة غير املس����لمني في 
اميركا الالتينية، وخصصت 
اجللس����ة االول����ى للتعارف 
وعرض جتارب املش����اركني 
الدعوة في  ومناقشة احوال 
اميركا الالتينية في اجللسة 
التوصيات  اقرار  الثانية ثم 

في اجللسة الثالثة.
امللتق����ى  ه����ذا  وج����اء 
اه����داف منها:  لتحقيق عدة 
تنسيق وتوحيد اجلهود بني 
املؤسس����ات املتخصصة في 
مجال احلوار والتواصل مع 
غير املسلمني وتبادل اخلبرات 
للمؤسس����ات  والتج����ارب 
املتخصصة ف����ي هذا املجال 
والعمل على تأس����يس هيئة 
تنسيقية عاملية للمؤسسات 
في احلوار والتواصل مع غير 

املسلمني.
الثالثة،  وبعد اجللس����ة 
التوصيات، وكانت  اقرار  مت 

كالتالي:
٭ تأسيس مركز للدراسات 
ف����ي  امليداني����ة والبح����وث 
اميركا الالتينية يكون مقره 

)قاسم باشا( جانب من امللتقى األول للمهتمني بالدعوة في أميركا الالتينية  

اجلزاف يعقد اجتماعًا مع إدارة جمعية الفيحاء

رئيس هيئة الشباب: كل اجلهود موجهة خلدمة الشباب
االجتماع طرق التنسيق بني 
الهيئة وادارة اجلمعية وبحث 
مساهمة اجلمعية في تفعيل 
األنشطة والبرامج واملساهمة 

في تطوير املنشآت.
وتقدم أعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية بالشكر للمسؤولني 
في الهيئة على هذه املبادرة، 
مشيدين بدور مراكز الشباب 
في ابراز العديد من املواهب 
الرياضية ومؤكدين في الوقت 
نفس����ه اس����تعداد اجلمعية 
الهيئة  للمساهمة في جهود 
ليكون مركز الش����باب مكانا 
افراد  مهيأ وجاذب����ا جلميع 
األسرة من خالل اقامة املنشآت 

وفقا للميزانية املقرة لتقدمي 
اخلدم����ات لس����كان املنطقة 
خاصة. وحضر االجتماع نائب 
املدير العام لشؤون الشباب 
جاسم يعقوب وعضو مجلس 
العامة للشباب  الهيئة  ادارة 
والرياض����ة جاس����م يعقوب 
الهيئة  ادارة  وعضو مجلس 
ف����واز املزروع����ي وعدد من 

مديري اإلدارات بالهيئة.
كما حض����ره من جمعية 
الفيحاء عادل أبوزكري املدير 
العام وعادل الس����عيد عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة 
الهويدي  االجتماعية وأحمد 

عضو مجلس اإلدارة.

جلميع أفراد األسرة.
وأضاف رئيس الهيئة ان كل 
القطاعات احلكومية واألهلية 
مطالبة باملساهمة في خدمة 
الشباب في ظل التوجه احلالي 
الذي يعطي األولوية لرعاية 
الشباب والعناية بهم من خالل 
التي حتتوي  اقامة املنشآت 
طاقاتهم وتبرز مواهبهم ومتأل 
وقت فراغهم مبا يعود عليهم 
وعلى مجتمعهم بالفائدة. جاء 
ذلك خالل االجتماع الذي عقد 
مبركز شباب الفيحاء بني مدير 
عام الهيئة وعدد من أعضاء 
مجلس ادارة جمعية الفيحاء 
التعاوني����ة، حي����ث تناول 

أشاد رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  العام للهيئة  واملدير 
للشباب والرياضة اللواء م. 
املهم  فيصل اجلزاف بالدور 
الذي تق����وم به  واحلي����وي 
اجلمعيات التعاونية في خدمة 
املجتمع بجميع فئاته، مشيرا 
الى ان الهيئة تس����عى ضمن 
خطتها املقبلة الى فتح آفاق 
التعاون مع احتاد اجلمعيات 
التعاونية لبحث أوجه التعاون 
بني اجلانبني للمس����اهمة في 
الرياضية  االرتقاء باملنشآت 
والش����بابية وخاصة في ظل 
توجه الهيئة اجلديد الى جعل 
مراكز الش����باب مكانا جاذبا 

اللواء م.فيصل اجلزاف

جناح مشروع »إصالح الرقة وهدية«  »اجعلوه شتاًء دافئًا«

اياديكم البيضاء
وتابع رئيس اللجنة تقوم 
فكرة هذا املشروع على جمع 
التبرعات ملس����اعدة األس����ر 
التي ه����ي بأمس احلاجة في 
فترة الشتاء ألدوات التدفئة 
املختلفة، مش����يرا الى ان من 
التعاون  ابرز أهداف احلملة 
بني أف����راد املجتمع الكويتي 
وحتقي����ق مب����دا التكافل في 

املجتمع وايصال املساعدات 
ال����ى مس����تحقيها ودع����م 
الترابط واحملبة وحث األفراد 
واملؤسسات على دعم العمل 

اخليري.
وأكد الكندري ان جلنة زكاة 
الرقة وهدية تسعى الى تقدمي 
املساهمات واملساعدات النقدية 
والعينية املختلفة لتكون سببا 
في فك كربة املكروب وتفريج 
هم املهموم ومسح دمعة اليتيم 
وس����عادة احملتاج واملسكني 
موجه����ا دعوته ال����ى كل من 
يرغب في املشاركة في األجر 
من أه����ل اخلير في بلدنا بلد 
اخلير بدعم مشاريع اللجنة 
واإلنفاق والبذل في خير ميدان 
تبذل فيه األموال لتحقيق مبدأ 
التكافل االجتماعي مدلال بقوله 
سبحانه وتعالى: )مثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل اهلل 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة واهلل 
يضاعف ملن يشاء واهلل واسع 

عليم( البقرة 261.

على املستحقني كذلك وزعت 
عدد 120 مدفأة كهربائية على 
250 أسرة، مشيدا مبساهمة 
ودعم أهل اخلير واإلحسان في 
إجناح هذا املشروع املوسمي، 
ومازالت اللجنة تنتظر املزيد 
من دعم أهل اخلير ملساعدة 
العديد من األس����ر احملتاجة 
»التي في قائم����ة االنتظار« 
ألدوات التدفئة مبا جتود به 

استكماال ملسيرتها اخليرة 
وامليمونة تفقدت جلنة زكاة 
الرقة وهدية التابعة جلمعية 
اإلص����الح االجتماعي أحوال 
األسر املتعففة من أبناء املنطقة 
ورصدت االحتياجات األساسية 
التي يجب توفيرها لهم خالل 

فصل الشتاء البارد.
وقال حمد الكندري رئيس 
اللجنة اننا نش����عر مبعاناة 
احملتاجني واملعسرين خاصة 
الش����تاء والبرد  في فص����ل 
الشديد ومن منطلق الشعور 
باجلسد الواحد دأبت اللجنة 
على تنفيذ مشرعها املوسمي 
»اجعلوه ش����تاء دافئا« الذي 
من خالل����ه وبفضل أصحاب 
األيادي نقوم بتوفير املدافئ 
الكهربائية والبطانيات لألسر 
الفقيرة واحملتاجة، موضحا 
ان اللجنة دعمت خالل فصل 
الشتاء احلالي أكثر من 250 

أسرة بأدوات التدفئة.
اللجنة قامت  ان  وأضاف 
بتوزيع ع����دد 1000 بطانية 

جمعية اصالح الرقة وهدية ساهمت في إجناح املشروع املوسمي

»بشائر اخلير« عرضت التجربة الكويتية 
في تأهيل مدمني املخدرات

الشيخ الباللي يتوسط قيادات مكافحة املخدرات

خالل زيارتها جلمعية األمل بالسعودية

مساعدات »الرحمة العاملية« 
للنازحني  في العرقوب وعكار

اعلن رئيس الرحمة العاملية بدر بورحمة انه 
وضمن حملة دعم صمود النازحني السوريني 
قامت الرحمة العاملية التابعة جلمعية االصالح 
االجتماعي � الكويت بتوزيع مدافئ وبطانيات 
شتوية على 200 اسرة سورية نازحة في جرود 

القرى العكارية.
وفي اجلنوب »املس���تقبل« قامت الرحمة 
العاملية بالتعاون مع اجلمعية االسالمية للرعاية 
واالمناء بتوزيع 10 آالف ليتر من املازوت الكثر 
من 230 عائلة سورية نازحة في قرى وبلدات 
الزهور  الهبارية وكفرشوبا وش���بعا ومرج 

وحاصبيا ومرجعي���ون كما وزعت اجلمعية 
500 حرام و250 حصة غذائية على النازحني 

في تلك القرى والبلدات.
ولف���ت بورحمة الى انه نظ���را للظروف 
الصعبة التي مير بها النازحون الس���وريون 
خاصة في هذه املنطقة التي تش���هد طقس���ا 
باردا ومثلجا قدمنا لهم هذه املس���اعدة املني 
ان نستمر بتقدمي كل ما امكن من مساعدة في 
تأمني وس���ائل التدفئة ومواد غذائية وغيرها 
كم���ا نأمل ان تنتهي هذه االزمة قريبا ويعود 

هؤالء الى ديارهم.

ثم قدم الشيخ عبداحلميد 
الباللي محاضرة عن جمعية 
بشائر اخلير ونشاطها. ثم 
جتول الوفد على االقس���ام 
الداخلية والعيادة واملرافق 
اخلاصة بالعالج، وبنهاية 
اجلول���ة ع���رض الفيل���م 
الوثائقي للجمعية بقاعة ابن 
تيمية باملستشفى ومت إهداء 
املستشفى هدية تذكارية من 
اجلمعية تس���لمها د.خالد 
العوفي. كما قام الوفد بزيارة 
املديري���ة العام���ة ملكافحة 
املخدرات في الرياض، وكان 
باس���تقبال الوف���د قيادات 
اجلهاز وعلى رأسهم اللواء 
العام  عثمان احملرج املدير 
للمديرية، واللواء الزهراني 
نائب املدير، ومساعد املدير 
العام لش���ؤون الوقاية في 
املديرية عبداالله الشريف، 
واطل���ع الوف���د كذلك على 
التطور املذهل في التعامل 
م���ع مش���كلة املخ���درات، 
التي  والوس���ائل احلديثة 
تتبعها املديرية، والكثير من 
طرق التهريب التي تقوم بها 

عصابات املخدرات.
كم���ا ق���ام رئي���س وفد 
جمعية بشائر اخلير الشيخ 
الباللي بعرض  عبداحلميد 
جترب���ة بش���ائر اخلير في 
كيفية التصدي لهذه الظاهرة 
من خالل اعتم���اد النظرية 
االميانية في تأهيل املدمنني، 
وما قام���ت به اجلمعية من 
جه���ود ف���ي ه���ذا املضمار 
والنتائ���ج غير املس���بوقة 
التي حققتها اجلمعية على 
العاملي. واتفق  املس���توى 
الطرف���ان عل���ى ض���رورة 
التواصل وتبادل  وأهمي���ة 
اخلب���رات، ومتابعة أحدث 
الوسائل في تأهيل املدمنني 
وتوعي���ة املجتمع وخاصة 
الش���باب من هذه  شريحة 

اآلفة اخلطيرة.

 ٭ليلى الشافعي

ق���ام وفد م���ن جمعية 
بشائر اخلير يرأسه الشيخ 
الباللي رئيس  عبداحلميد 
جمعية بشائر اخلير والشيخ 
البسام رئيس جلنة  أحمد 
التائبني، ومنصور  رعاية 
اخلش���تي رئي���س جلنة 
العالقات العامة بزيارة الى 
مستشفى األمل في مدينة 
العربية  اململك���ة  جدة في 
السعودية، لعرض التجربة 
الكويتية في تأهيل مدمني 
املخدرات، خاصة فيما يتعلق 
التي  بالنظري���ة االميانية 
تنتهجها اجلمعية، وكذلك 
االط���الع واالس���تفادة من 
خبرات مستشفى االمل في 
هذا املجال، وتبادل اخلبرات، 
واس���تقبل مستشفى االمل 
بجدة وفد جمعية بش���ائر 
اخلير الكويتية بكل ترحاب، 
حيث كان في اس���تقبالهم 
العوفي مس���اعد  د.خال���د 
املشرف العام على برنامج 
مستش���فى األمل للخدمات 
العلي  الطبي���ة، وناي���ف 
مدير ادارة العالقات العامة 
واالعالم، ومنصور الدليمي 
مدير ادارة الرقابة واملراجعة 
الداخلية واملتابعة، وسعد 
العلون���ي رئي���س قس���م 
النفسية وعدد من  اخلدمة 
منسوبي املستشفى. وقدم 
د.خالد العوفي كلمة رحب 
فيها بالضيوف وباخلطوات 
اجليدة التي تقدمها جمعية 
بشائر اخلير الكويتية، كما 
قدم ش���رحا مختصرا عن 
خدمات مستشفى االمل بجدة 
وإمكاناته، بع���د ذلك قدم 
د.أمين عرقسوسي محاضرة 
عن البرامج العالجية التي 
وفد البشائر مع أطباء مستشفى األمل في السعوديةتقدم مبستشفى االمل بجدة، 


