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أصــدر مركــز اجتاهــات 
للدراسات والبحوث برئاسة 
خالد املضاحكة تقريرا مفصال 
عن جمعية بشائر اخلير التي 
يرأســها الشــيخ عبداحلميد 
الباللــي ودورها فــي خدمة 
املجتمــع مبناســبة ذكــرى 
إشهارها في الثالث من أكتوبر 
2005 وذلــك تكرميا لدورها 
احملــوري في التوعيــة بآفة 
املخدرات والكحول ومساعدة 
من يرغــب مــن املدمنني في 
العالج ورعاية أسر التائبني.
وأكد مركــز اجتاهات أنه 
لبشــائر اخلير جهود كبيرة 
في عالج اإلدمان قادتها لتكون 
رائدة في هذا املجال بني دول 
العالم، حيث احتلت املرتبة 
األولى على مســتوى الدول 
العربية التي تبنت العمل ضد 
إدمان املخدرات، وحصلت على 
شهادة اجلودة األيزو تتويجا 
لعملها الدؤوب طوال تاريخها. 
أشار اجتاهات إلى أن بشائر 
اخلير تأسست عام 1993 في 
شــكل جلنــة خيريــة تابعة 
جلمعية اإلصالح االجتماعي 
متخصصة في عالج وتأهيل 
مدمني املخدرات، وكانت البداية 
متواضعة حافلــة بالتحدي 
واملصابرة والنية الدائمة في 
بــذل كثير من اجلهود، حيث 
بــدأت بعالج عدد محدود من 
مدمني املخدرات في مستشفى 
الطب النفســي إلى أن وصل 
العــدد إلى املئات مت تأهيلهم 
وعالجهــم من اإلدمــان، وقد 
واجهت طوال تاريخها كثيرا 
من الصعوبات حتى وصلت 

إلى مستواها الرائد احلالي.
أن  التقريــر  ويضيــف 
اجلمعية شهدت تطورا نوعيا 
في عالقتها بالعمل املؤسسي 
الرسمي، فقد أصبحت رسميا 
جمعية مشهرة في 3 أكتوبر 
ســنة 2005، وحتولــت إلى 
جمعيــة ذات نفــع عام تتبع 
وزارة الشــؤون االجتماعية 

حتت مسمى »بشائر اخلير«. 
اتســمت جهــود اجلمعيــة 
باملبادرة والسعي إلى تقدمي 
متطور وجديد في مجال عالج 
اإلدمان، حيث قدمت الكثير من 
املبادرات، مــن بينها مبادرة 
في الســجن املركزي متثلت 
فــي إنشــاء عنابــر للتائبني 
ومركــز لإلرشــاد والتأهيل، 
حيــث يحصل التائــب على 
العفو األميري املشــروط إذا 
التزم بالبرنامج املعد من قبل 
بشائر اخلير وهيئات أخرى 
لتتولــى اجلمعيــة بعد ذلك 
متابعته وتأهيلــه وعالجه، 
وهــذه املبــادرة واخلطــوة 
املتميزة من اجلمعية شجعت 
كثيرا من املدمنني واملوقوفني 
في السجن على اتخاذ خطوات 
جادة نحو العالج واالندماج 

في املجتمع مرة أخرى.
سعت اجلمعية دائما إلى 

فاعلية دورها وعدم االكتفاء 
بعالج املريض، بل تشــجعه 
على تبادل دور املريض بدور 
املعالج فقد دربت عددا كبيرا 
مــن التائبني للمســاهمة في 
تأهيل عالج املرضى باإلدمان 
واالســتفادة مــن جتاربهــم 
وخبراتهم، أثناء فترة عالجهم، 
وهو ما يجعل املتعافي يشعر 
بقيمة ما قام به من التخلص 
مــن اإلدمــان ويصبــح أكثر 
إقباال على احلياة بشكل منظم 
وصحي متمسكا بالقيام بدوره 
مرة أخرى في تقدم املجتمع 
ورقيه. تعتبر جتربة بشائر 
اخلير فــي مجال الوقاية من 
املخــدرات وعــالج املدمنــني 
وعالج املدمنني من التجارب 
الرائدة فــي الكويت والعالم 
العربي وكجمعية خيرية تقوم 
بدور مجتمعــي كبير، حيث 
حققــت كثير مــن اإلجنازات 
في هــذا اإلطار، وقد بلغ عدد 
التائبني الذين مت إرسالهم من 
جلنة الرعاية الالحقة إلى جلنة 
رعايــة التائبني خالل ثماني 
ســنوات 879 تائبا من اصل 
1042 تائبا. وأضاف اجتاهات 
أن اجلمعيــة تعالج املرضى 
وفــق النظريــة اإلميانية أي 
استعمال الوازع لإلقالع عن 
اإلدمان. يذكر أن هذه حققت 
جناحا متميزا وتفوقا ملحوظا 
على ســائر النظريات املادية 
املتبعة في عدد من الدول في 
إعادة تأهيــل املدمنني، حيث 
تصل نســبة إقــالع املدمنني 
عــن املخدرات فــي اجلمعية 
في بعض األحيــان إلى %75 
بينما ال تتجاوز هذه النسبة 
في أعــرق املصحات العاملية 
13%، وفي املقابل تشكل نسبة 
انتكاسة املدمنني )أي عودتهم 
إلى عالم اإلدمان( عامليا نحو 
95% في حني ال تتجاوز هذه 
النســبة بني التائبــني الذين 

ترعاهم اجلمعية %20.

مركز اجتاهات للدراسات يصدر تقريراً عن اجلمعية

»بشائر اخلير«: عشرون عامًا في مكافحة اإلدمان 
وريادة حقيقية في 2013
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عبدالرحمن املطوع

أكد أن »الرحمة العاملية« تستقبل التبرعات لصالح مشروعي األضاحي وكسوة العيد

املطوع: التبرع لألضاحي متاح عبر املوقع اإللكتروني
أعلن األمني العام املســاعد 
لشؤون الدعم الفني والعالقات 
العامــة واإلعــالم عبدالرحمن 
املطــوع أن الرحمــة العامليــة 
بجمعية اإلصــالح االجتماعي 
تفتح باب اســتقبال التبرعات 
لصالــح مشــروعي األضاحي 
وكسوة العيد لهذا العام حتت 
شــعار »أجر وفرحــة«. وقال 
املطوع في تصريــح صحافي 
إن الرحمة العاملية عملت سنويا 
على مدار 30 عاما لتنفيذ مشروع 
أألضاحي وكسوة وعيدية اليتيم 
ملســاعدة احملتاجني والفقراء. 
وحتدث املطوع عــن إجنازات 
مشروع األضاحي العام املاضي 
موضحا أن الرحمة العاملية بدعم 
وكرم احملســنني استطاعت أن 

تقــدم مــا يقــارب مــن 18 ألف 
أضحية بتكلفة إجمالية 579 ألف 
دينار كويتي، وعدد املستفيدين 
160 ألف أســرة، وفيما يتعلق 
بتوجيه األضاحي للدول األكثر 
احتياجا قال املطوع استطعنا 
بفضل اهلل أن نصــل إلى تلك 
األماكــن معلنا انــه مت توزيع 
األضاحي على الشعب السوري 
الشقيق في الداخل وفي مخيمات 
الالجئني على احلدود التركية 
واألردنية واللبنانية واستفاد 
من املشــروع 3600 أســرة في 
الداخل السوري، 1800 أسرة في 
لبنان وما يقارب 1200 أسرة من 
الالجئني على احلدود األردنية. 
ودعا املطوع من خالل تصريحه 
جموع احملسنني واملتبرعني دعم 

املشروع والتبرع له، مؤكدا أن 
الرحمة ومن خالل مناطق عملها 
املنتشرة على مستوى القارات 
األربع آسيا وأفريقيا وأوروبا 
بجانــب القطــاع العربي توفر 
ملتبرعيهــا منافــذ لفعل اخلير 
متنوعة وأكد املطوع أن ســعر 
األضحية هذا العام يبدأ من 20 
دينارا وكسوة العيد 5 دنانير، 
وميكن التبرع من خالل منافذ 
عدة، حيث يوجد 18 فرعا للرحمة 
تغطي كل مناطق الكويت، كما 
ميكن للمتبــرع االتصال على 
اخلط الساخن لألمانة 1888808، 
مضيفا أن املوقــع اإللكتروني 
للرحمة khaironline.net يسهل 
كثيرا من عمليــة التبرع على 

اإلخوة واألخوات احملسنني.

محمد العليم متحدثا عن استعدادات البعثة

العليم: جلنة مختصة ملتابعة احلمالت ملعرفة مدى التزامها برعاية احلجاج

بعثة احلج الكويتية تباشر أعمالها في مكة املكرمة
باشرت بعثة احلج الكويتية 
أعمالها في مكة املكرمة يوم أمس 
بكل فرقها بعد وصولها إلى هناك 
مباشرة حيث بدأ فريق وزارة 
الصحة بتجهيز العيادات وتوفير 
األدوية الالزمة لعالج احلجاج 

قبل وصولهم بوقت كاف.
كما أقام فريق وزارة األعالم 
دورة في بعثة احلج الكويتية 
فضال عــن عقد لقاءات عدة مع 
املسؤولني وتوثيق أعمال البعثة 
ونقل رسالة يومية للحج، واألمر 
ذاته ينطبق على فريقي وزارة 
الذين أكدوا  الداخلية واإلطفاء 
علــى وجــود أنظمة الســالمة 
ومخــارج الطــوارئ في مباني 

حمالت احلج.
وأيضــا بــدأ فريــق وزارة 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
أعماله برئاســة محمــد ناصر 
العليم، ومت تقسيم الفريق إلى 
عدة جلان وهي: جلنة اخلدمات 
املساندة، جلنة اإلشراف، جلنة 
منى وعرفــات، جلنة العالقات 
العامــة، جلنــة اإلعــالم، جلنة 
املطار، واللجنة املالية، إضافة 

إلى اللجنة الثقافية.
وســتقدم جميع فرق بعثة 
احلج الكويتية خدماتها حلجاج 

بيت اهلل احلرام بعدما وصلت 
إلــى مكــة املكرمــة التــي تعد 
محطتها األولى وستقوم بتذليل 
جميع الصعوبات التي تواجه 

حجاج الكويت.
من جهته، قال محمد العليم: 
ان مــا تقدمــه البعثــة في هذه 
الشــعيرة ما هو إال استشــعار 
بأهميــة األمانــة املالقــاة على 
عاتقهــا، مشــيرا إلــى أن هناك 
دورا إرشاديا يتم تنفيذه خالل 
زيارات أصحاب احلمالت وإلقاء 
احملاضــرات للحجــاج في مقر 
احلمالت وتتعلق هذه احملاضرات 
بأهمية احلج في حياة املسلمني 
وضــرورة االبتعاد عــن كل ما 

يخدش أو يجرح حجهم إضافة 
إلى مفهوم الوسطية في تعاملنا 

مع اآلخرين.
وأوضح ان البعثة ســتقدم 
خدماتهــا الصحيــة للحجــاج 
الكويتيني وغيرهم الذين يأتون 
إلى البعثة فــي مكة املكرمة أو 

في املشاعر املقدسة.
وتابع: ان هناك جلنة مختصة 
مبتابعة حمــالت احلج ملعرفة 
مدى التزامهــا برعاية احلجاج 
وتقدمي اخلدمات الالزمة من خالل 
اإلشراف عليها واالهتمام بسالمة 
احلجاج من الناحية الســكنية 
والتغذيــة والراحــة واملبيــت 

واالطمئنان عليهم.
وأضــاف العليم: اننا كجهة 
رســمية مؤمتنون فــي عملنا، 
وعلينا أن نؤدي األمانة املوكلة 
إلينا على أكمــل وجه، انطالقا 
مــن قوله ژ »مــن عمل منكم 
عمال فليتقنه«، وبالتالي علينا 
أن نتعاون فيما بيننا من أجل 
املساهمة في إجناح عمل البعثة 
وتوفير الراحة الكاملة للحجاج 
القادمني مع احلمالت الكويتية.

أسامة أبوالسعود ٭

الشيخة فريحة االحمد ود. ميمونة الصباح خالل تكرمي إحدى احلافظات

اكدت رئيســة اجلمعية 
املثالية  الكويتية لالســرة 
الشــيخة فريحــة االحمــد 
ان مســابقات حفــظ كتاب 
اهلل تعالى تربط املسلمني 
اهلل  بكتــاب  واملســلمات 
اوقاتهــم بتالوة  وتشــغل 
القــرآن ملــا فيه مــن القيم 
والسلوك واالخالق احلميدة 
والتسامح وقواعد التعامل 
مــع اآلخريــن والبعــد عن 
االنحرافات السلوكية واعداد 
كوكبــة متثــل الكويت في 

املسابقات الدولية.
جــاء ذلــك فــي كلمتها 
التي القتها مبناســبة حفل 
الفائزيــن باجلائزة  تكرمي 
الرمضانيــة الثامنة حلفظ 
القرآن التي تقيمها اجلمعية 
املثالية  الكويتية لالســرة 
بالتعاون مع ادارة شــؤون 
بــوزارة  الكــرمي  القــرآن 
االوقاف والشؤون االسالمية 
وبحضور جمع من سفراء 
الدول العربية في الكويت 
والتي مت فيها تكرمي 40 فائزا 

وفائزة.
وقالت الشــيخة فريحة 
ان املســابقة انطلقــت من 
قوله تعالى )ان هذا القرآن 
يهدي للتي هي اقوم( وقول 
رسولنا الكرمي ژ »خيركم 
من تعلم القــرآن وعلمه«، 
لذا انطلقت مسابقة القرآن 
الثانية  الرمضانية للسنة 
على التوالي والتي ستقدم 
اجلديد في السنوات املقبلة.
ولفتــت الــى ان القرآن 
الكرمي منهج رباني يدفعنا 
لتبني مفاهيم راقية واحترام 
اآلراء وحتقيــق مســتقبل 
زاهــر، ومــن هنــا قامــت 
املسابقة على هذا املبدأ دون 
تفريق بني افــراد املجتمع، 
فالكل شــارك في املسابقة 

كويتي ومقيم وغير كويتي، 
وهلل احلمد.

واضافــت: واجلمعيــة 
تهنــئ الفائزيــن باملراكــز 
املتقدمة والذين لم يحالفهم 
الفــوز ولكن يبقــى االجر 
عند اهلل عز وجل محققني 
ما حفظناه ليكون نبراســا 
لنا فــي حياتنا فــي الدنيا 

واآلخرة.
مــن جانبهــا، حتدثــت 
الشــيخة ميمونــة العذبي 
الصبــاح والداعمــة للعمل 
الــذي تقــوم به  اخليــري 
جمعية االم املثالية واالسرة 
املتميزة. وقالت: يسعدني 
مشــاركتكم مرة اخرى في 
حفل تكرمي البواعث نبيل 
املقاصد،  االهــداف، بعيــد 
يستجيب لقوله تعالى: )ان 
هــذا القرآن يهدي للتي هي 
اقوم ويبشر املؤمنني الذين 
يعملون الصاحلات ان لهم 
اجرا كبيرا(، ويهتدي بقول 
رســول اهلل ژ »خيركــم 
من تعلم القــرآن وعلمه«، 
وقوله ژ »اقــرأوا القرآن 
القيامة  فإنــه يأتــي يــوم 
شفيعا الصحابه«، وقالت: 
انه لشرف كبير ان اشارككم 
الفرحة بكل احملبة واالمل في 
تكرمي هذه الباقة العطرة من 
بناتنا العزيزات من خامتات 
القــرآن وحافظاته ويعجز 
اللســان عــن التعبير عما 
يختلج القلب من مشــاعر 
الغبطــة والســعادة بهــذه 
املناسبات الكرمية، شاكرة 
بالتثمــني والتقدير لالخت 
الكرميــة الشــيخة فريحة 
االحمــد علــى اتاحــة هذه 

الفرصة على نفسي ووجداني، 
فهنيئــا لها ولبناتنا خامتات 
الالتــي  القــرآن وحافظاتــه 
منحن القرآن الكرمي اهتمامهن 
فتلونه حق تالوته دون خطأ 
او نسيان او زيادة او نقصان، 
قائمــات بحــدوده، عامــالت 
بحكمه، مؤمنات بآياته، فكان 
لقلوبهــن ربيعا والبصارهن 
نورا ولصدورهن انشــراحا 
وحلياتهن دستورا وآلخرتهن 
جناة وعلى الصراط دليال والى 
اجلنة ســائقا ولربهن محبة 

ورضوانا.
ولفتت الشيخة ميمونة الى 
ان قامت به الشــيخة فريحة 
لتعليم الناشــئة علوم ديننا 
االســالمي احلنيف والدخول 
فــي عالم القــرآن ألنها آمنت 
بان القرآن به خصائص ينفرد 
بهــا منها، انه شــفاء ورحمة 
)وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنني(، وانه من 
رب العاملني )وانه لتنزيل رب 
العاملني(، وانه تبيني واضح 
)وانزلنــا اليك الذكــر لتبني 
للنــاس ما نــزل اليهم(، وان 
مبلغه للنبي ژ جبريل االمني 
)نزل به الروح االمني على قلبك 
لتكــون من املنذريــن(، وانه 
تبيان لكل شيء )انا جعلناه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون(، 
وانه نور يهدي )وكذلك اوحينا 
اليــك روحا من امرنا ما كنت 
تدري ما الكتــاب وال االميان 
ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من يشــاء من عبادنــا(، وان 
اهلل يسره للتحفظ والتذكير 
)ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 

من مدكر(.
ليلى الشافعي ٭

خالل تكرمي الفائزين باجلائزة الرمضانية حلفظ القرآن
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