
اف��ت��ت��ح��ت جل��ن��ة اجل���ه���راء النسائية 
التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي 
مخيمها الربيعي النسائي )28(، الذي 
يشتمل على العديد من األنشطة الثقافية 
والترفيهية املتنوعة، مثل: محاضرات 
شرعية لعدد من الداعيات حتت شعار 
)هيا بنا نؤمن ساعة (، كما سيكون هناك 
حلقة بعنوان: )ق��راءة كتاب( والتي من 
خاللها يتم تفسير )ال��ع��ش��ر األخ��ي��ر(، 
و)ش���رح األح��ك��ام الفقهية(، باإلضافة 
للمسابقات الثقافية، والبرامج اخلاصة 
للفتيات واألطفال الصغار مثل )السيرة 
والقرآن(، وأوضحت اجلمعية أن أنشطة 
املخيم تبدأ كل يوم خميس فقط من الساعة 

)4 – 30ر9( مساء.
وأن الهدف من تنظيم مثل هذه املخيمات 
ه��و استغالل ال��وق��ت مب��ا ينفع، وكذلك 
الترويح عن النفس بعيداً عما يغضب الله 

عز وجل.
كما أن اإلقبال النسائي الشديد على 
ح��ض��ور فعاليات وأن��ش��ط��ة املخيم في 
األع��وام املاضية شجعت على االستمرار 

في تنظيم مثل هذه املخيمات، بل وزيادة 
أنشطتها وفعالياتها هذا العام .

علماً ب��أن إق��ام��ة املخيمات الربيعية 
تأتي انطالقاً من اهتمام اجلمعية الكبير 
بالنشاط العلمي والثقافي الذي هو نشاط 

الدعوة والتربية والتوجيه واإلرش��اد، 
وإب����راز التعاليم اإلس��الم��ي��ة الشرعية 
الصحيحة بأفضل ص��ورة، وذل��ك ضمن 
أهدافها العامة بدعوة الناس للتمسك بدين 

الله تعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة .

ت��ق��ي��م ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة 
العاملية فعالية ي��وم التطوع 
العاملي وذلك اليوم اجلمعة في 
مجمع 360 مبشاركة الفرق 
التطوعية وتشمل الفعالية 
ل��ق��اء م��ع متطوعي ال��رح��الت 
اخليرية والتعرف على كيفية 
االن��ض��م��ام ملتطوعي جمعية 
ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة وفعالية 

للتبرع بالدم.
 و ق����ال األم�����ن امل��س��اع��د 
ل����ش����ؤون ال���ق���ط���اع���ات ف��ي 
جمعية الرحمة العاملية فهد 
ال��ش��ام��ري أن ه��ذه الفعالية 
تأتي ف��ي إط��ار سعى جمعية 
الرحمة العاملية إلى غرس قيم 
العمل اإلنساني ونشر ثقافة 
التطوع ف��ي أوس���اط املجتمع 
الكويتي ، واستقطاب فئات 

جديدة خصوصا من اليافعن 
والشباب لصفوف املتطوعن 
وخدمة املجتمع وقضايا األمة،  
منوها ب��أن العمل التطوعي 

يعّد عالمة على رقّي املجتمعات 
وازده��اره��ا، وراف��دا من روافد 
تنمية املجتمعات ودعم عجلة 

النهضة فيها.
وأوض������ح ال���ش���ام���ري في 
تصريح له أن العمل اخليري 
واإلن��س��ان��ي اس��ت��ط��اع قدميا 
وحديثا تسطير ع��دد كبير من 
قصص النجاح وق��ف وراءه��ا 
م��ح��س��ن��ون وم��ت��ط��وع��ون أو 
مؤسسات وجمعيات إنسانية 
ومنظمات مجتمع مدني، ومنهم 
جمعية الرحمة العاملية والتي 
تعمل في هذا املجال منذ أكثر من 
37 عاماً، مبيناً أن اإلنسان ميّثل 
قيمة أساسّية في مدّونة القيم 
اإلسالمّية، لذلك يعمل الشباب 
على ترسيخ ه��ذه القيمة من 
خالل العطاء والبذل وااليثار 

فاملجتمعات تقوم على الّتعاون 
فيما بينها أّي��ا كانت وضعّية 
أفرادها، ألّن املجتمع مثل اجلسد 
ال��واح��د إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر اجلسد بالّسهر 
واحلّمى، وميّثل الشباب صّمام 
أم��ان لهذا اجلسد االجتماعي 

فاألمة بشبابها.
وأض��اف أن الفعالية تهدف 
إل���ى االح��ت��ف��اء ب��ي��وم العمل 
التطوعي للتركيز على مفهوم 
التطوع وج��ه��وده ودوره في 
تعزيز ق��درة املجتمعات على 
مواجهة التحديات الطارئة 
والكوارث الطبيعية والضغوط 
املعيشية مبختلف أشكالها، 
إضافة إلى أهميته في تعزيز 
مفاهيم التكاتف وال��ت��ع��اون 

اإلنساني.
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»إحياء التراث اإلسالمي« تفتتح املخيم 
الربيعي النسائي الـ28  في »اجلهراء«

جمعية إحياء التراث اإلسالمي

الشامري: تسعى إلى غرس قيم العمل اإلنساني ونشر ثقافة التطوع في املجتمع

»الرحمة العاملية« تنظم اليوم فعالية
360 »يوم التطوع العاملي« في مجمع 

فهد الشامري
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أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء متكن تسعة 
فرق إطفاء من السيطرة على حريق هائل 
اندلع في مستودع وورشة لإللكترونيات 
مبنطقة ال��ري ل��م ينتج عنه أي إصابات 
بشرية واقتصرت األض���رار على املادية 

»والتي كانت كبيرة جداً«.
   وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في اإلدارة في بيان صحفي أمس اخلميس 
أن )اإلطفاء( تلقت بالغا بنشوب حريق امتد 
الى ثماني قسائم صناعية تقدر مساحتها 

بنحو 10 آالف متر مربع.   
وأضافت أن فرق اإلطفاء بذلت جهودا 
مكثفة للسيطرة على احلريق كون املنطقة 
تفتقر لوسائل األمن والسالمة وغير منظمة 
واحلريق اندلع في مبان مشيدة من الكيربي 
وحدثت انهيارات أدت ال��ى اتساع رقعة 
احلريق، مبينة أنه مت فتح  حتقيق باحلادث 
مل��ع��رف��ة األس��ب��اب ال��ت��ي أدت ال���ى ان���دالع 
احلريق.   وأشارت إلى أن فرق اإلطفاء التي 
تعاملت مع احلادث هي من مراكز الشويخ 
الصناعية والعارضية والهاللي ومشرف 
واالس��ن��اد والساملية وصبحان وميناء 
عبدالله والصليبيخات بقياد املدير العام 
لإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد 
ونائب املدير العام لقطاع املكافحة باإلنابة 

العميد محمد احملميد.

استقبل وك��ي��ل احل���رس ال��وط��ن��ي الفريق 
ال��رك��ن مهندس هاشم الرفاعي مدير مديرية 
اخلدمات الطبية العقيد أن��ور حسن ال��ذي قدم 
لسعادته درع��ا تذكارية مبناسبة اجن��از 100 
دورة اسعافات أول��ي��ة، مت تقدميها لوحدات 
احل��رس بهدف محو أمية االسعافات األولية 
بن املنتسبن من ضباط وضباط صف وأفراد، 
نظرا ألهميتها في إنقاذ األرواح من خالل تطبيق 
اإلج����راءات الطبية السليمة ف��ي التعامل مع 

احلاالت الطارئة.
وأشاد الوكيل بجهود مديرية اخلدمات الطبية 
وسعيها نحو نشر الثقافة الطبية بن منتسبي 
احلرس الوطني، ومتكنها من تنفيذ 100 دورة 
إسعافات أولية بكل كفاءة واق��ت��دار، مؤكدا أن 
احل��رس الوطني يسعى إل��ى تأهيل املنتسبن 
في كافة املجاالت وهو األمر الذي توليه الوثيقة 
االستراتيجية للحرس الوطني 2020 )األمن 

أوالً( اهتماماً كبيراً. 

ال إصابات بشرية واألضرار اقتصرت على املاديات

9 فرق إطفاء سيطرت
على حريق هائل في »الري«

جانب من احلريق الذي داهم مستودعاً في منطقة الري الصناعية

100 دورة  »احلرس الوطني« ينجز 
إسعافات أولية ملنتسبيه

الفريق هاشم الرفاعي يتلقى درعاً من العقيد أنور حسن

الفريق خالد املكراد في موقع احلريقرجال اإلطفاء يخمدون احلريق

بدعم من »أمانة األوقاف«

مسابقة أنوار الكويت الثالثة حلفظ 
وفهم علوم الشريعة تنطلق األحد 

بدعم من األمانة العامة لألوقاف متمثلة في 
الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي وعلومه، تنطلق 
ي��وم األح��د املقبل فعاليات النسخة الثالثة من 
مسابقة أنوار الكويت حلفظ وفهم علوم الشريعة، 
حيث ستقام املسابقة على مسرح الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية وذلك في متام الساعة السابعة 

مساًء.
و أوضحت دالل الصالح مدير الصندوق الوقفي 
للقرآن الكرمي وعلومه ندبا أن فكرة املسابقة تقوم 
على تنظيم مسابقة متخصصة في حفظ وفهم 
متون علوم الشريعة من نحو وبالغة وصرف 

وتفسير وحديث وفقه وأصول فقه وقواعد فقهية 
ترغب في حفظها وتعن احلفاظ على تثبيت احلفظ 
واملراجعة، مبينة السعي من خاللها إلى نشر متون 
علوم الشريعة مبجتمعنا وإب��راز دوره��ا في فهم 
القرآن الكرمي والسنة النبوية واستنباط االحكام 

منهما واالحتفاء بحفظتها وتكرميهم.
كما أك��دت الصالح ح��رص الصندوق الوقفي 
للقرآن الكرمي على دعم مثل هذه املشاريع التي 
تهدف إلى االهتمام بعلوم الشريعة لشحذ همم 
الشباب في االقبال على املتون الشرعية حفظا 

وفهما.

شارك املدير العام لبيت 
الزكاة محمد فالح العتيبي 
في الفعالية التي نظمتها 
اللجنة الصحية باجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنسان في 
مجمع األفنيوز يوم الثالث 
من ديسمبر مبناسبة اليوم 
العاملي ل��ذوي االحتياجات 
اخلاصة حتت عنوان “جرب 
الكرسي”، ودع����ت إليها 
ع���دداً كبيراً م��ن املسئولن 
في وزارات وهيئات الدولة 
املختلفة، بهدف لفت االنتباه 
للمعاناة التي تكابدها هذه 

الفئة من أبناء املجتمع.
وشهدت الفعالية حضوراً 
الفتاً من مسؤولي عدد كبير 

من ال���وزارات والهيئات احلكومية ك��وزارة 
الشئون االجتماعية والصحة والتربية 
والتعليم ال��ع��ال��ي وال��داخ��ل��ي��ة واألش��غ��ال 
والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة 
لشئون ذوي اإلعاقة واإلدارة العامة لإلطفاء 

وغيرهم.
وشكر العتيبي اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان على دعوتهم للمشاركة في الفاعلية 

وحسن تنظيمهم لها، وأشار 
إل��ى أن مثل ه��ذه األنشطة 
تسلط الضوء على املعاناة 
ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي يعيشها 
أبناءنا من ذوي االحتياجات 
اخل�����اص�����ة وم����ح����اك����اة 
الصعوبات التي يوجهونها 
ف��ي التنقل وال��ت��واص��ل مع 
اجلهات احلكومية املختلفة 
ف�����ي س���ب���ي���ل احل���ص���ول 
على حقوقهم ف��ي التعليم 
والرعاية الصحية وغيرها 

اخلدمات املختلفة.
وش����دد ال��ع��ت��ي��ب��ي على 
ض��رورة العمل على تذليل 
كافة العقبات التي تواجه 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
والعمل على دمجهم في املجتمع وحصولهم 
على فرص متكافئة مع غيرهم من أبناء املجتمع 

حتقيقاً للمساواة والعدالة االجتماعية.
وأكد أن بيت الزكاة يطبق إجراءات تيسيريه 
صارمة تضمن دمج ذوي االحتياجات اخلاصة 
ومشاركتهم الكاملة ف��ي أنشطة “البيت” 
وحصولهم على اخلدمات اخلاصة بالبيت 

بأيسر السبل ودون معوقات.

خالل مشاركته في فعالية حتاكي معاناة ذوي االحتياجات اخلاصة

العتيبي: »جرب الكرسي« حشدت دعم 
املسؤولني لشريحة مهمة من أبناء الوطن

محمد فالح العتيبي 

ت��زام��ن��ا م��ع ال��ي��وم ال��دول��ي 
للمتطوعن امل��واف��ق 5 من شهر 
ديسمبر قال رئيس قطاع املوارد 
واإلعالم بجمعية النجاة اخليرية  
عمر الثويني أن شباب الكويت 
نال اعجاب العالم بتنوع وتعدد 
ومتيز أعماله التطوعية والتي 
ساهمت بشكل ف��ع��ال ف��ي رفع 
رصيد الكويت اإلنساني العاملي 
وتخفيف معاناة آالف احملتاجن. 
   وب���ن ال��ث��وي��ن��ي أن العمل 
ال��ت��ط��وع��ي س��ل��وك��اً ح��ض��اري��ا 
ترتقي وتتقدم ب��ه املجتمعات 
مؤكدا أن النجاة اخليرية تتعاون 
م��ع أكثر م��ن 30 فريق تطوعي 
داخل الكويت، ونعتبرهم شركاء 
النجاح حيث نلمس منهم تعاوناً 
ف��اق ال��ت��وق��ع��ات خ��اص��ة  أثناء 
احلمالت اإلنسانية التي تنفذها 
اجلمعية، مثمنا حرصهم الدائم 
وتواصلهم الفعال من أجل تقدمي 
النفع واخلير للمحتاجن داخل 
الكويت وخارجها. حيث لم يترك 
أبناء الكويت مجاال من مجاالت 
التطوع اال وساهموا فيه وحققوا 

الريادة والتميز.
  ول��ف��ت الثويني أن امل��راق��ب 

ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال��ك��وي��ت��ي 
يشهد نقلة نوعية حيث تعدد 
وتنوع الفرق في شتى املجاالت 
التعليمية والطبية واإلغاثية 
والتنموية والغذائية وغيرها من 
املجاالت األخ��رى. وال��ذي بدوره 
يعكس الريادة التي حققها أبناء 
الكويت وسعيهم احلثيث نحو 
احملافظة على هذا اإلرث اإلنساني 
، كونه جزءا ال يتجزأ من العمل 
االن��س��ان��ي. فتشاهد بصماتهم 

جلية في تنظيم املصلن في شهر 
رمضان امل��ب��ارك، وكذلك عند “ 
إش��ارات املرور” يوزعون والئم 
إفطار الصائم على رواد الطرق، 
وكذلك هناك ف��رق حلفظ الزائد 
م��ن ال��ط��ع��ام وأخ����رى ملساعدة 
من تعطلت مركباتهم في البر، 
وغيرها لتقدمي الفحص الطبي 

وال���ع���الج امل��ج��ان��ي للمرضى، 
وأخ���رى لترميم بيوت الفقراء 
وغ��ي��ره��ا م���ن ف��ن��ون األع��م��ال 

التطوعية اجلليلة.
وأكد الثويني أن تقدم الشعوب 
واملجتمعات يقاس مبدى انخراط 
شبابها ف��ي االع��م��ال التطوعية 
واإلنسانية، ونحن في الكويت 

نذخر بعشرات الفرق التطوعية 
ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى األرض، وال��ت��ي 
حققت إجن��ازات كبيرة في فترة 
زمنية قصيرة على كافة األصعدة 
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق يحق لنا أن 
نشكرهم ونحثهم على مزيداً من 
العطاء فإخوانهم في اإلنسانية 

يحتاجون إليهم.

30 فريقًا تطوعيًا تتعامل مع أكثر من 

»النجاة اخليرية«: العمل التطوعي جزء ال يتجزأ من العمل اإلنساني الكويتي

بصمة متميزة للفرق التطوعية داخل الكويت  

عمر الثويني


