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افتتحت منتدى الكويت الدولي الثاني للعمل اإلنساني

الصبيح: حريصون على حماية الشباب

كتب عبدالرسول راضي

ش�����ددت وزي�����رة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وزي����رة 
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على 
حرص وزارة الشؤون في حماية الشباب وحثهم على 
ال��ت��ع��اون وال��ت��آخ��ي ف���ي رف��ع��ة ال���وط���ن وم����لء ص��دوره��م 
بأهمية العمل اإلنساني، مشيرة إلى أن ال��وزارة أخذت 
على عاتقها توعيتهم في مجال العمل اإلنساني ودعم 

املشروعات الخيرية واملشاركة بفاعلية في الدعم املادي 
واملعنوي.

وق���ال���ت ال��ص��ب��ي��ح خ���ال ح��ف��ل اف��ت��ت��اح م��ن��ت��دى ال��ك��وي��ت 
الدولي الثاني للعمل اإلنساني الذي أقيم صباح أمس 
ال���وزارة  ف��ي قاعة املها بفندق الريجنسي، أن مشاركة 
في تنظيم الكثير من األنشطة مع الجهات ذات الصلة 
بالعمل االجتماعي منها دورات وندوات التي تعود في 
الفائدة على الشباب إلبراز أهمية ذلك املجال وترسيخ 
م��ف��ه��وم ح��ب ال��وط��ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��دم��ة ج��م��ي��ع فئات 

املجتمع.
ال��ش��ؤون ك���ان دائ��م��ا  وأض��اف��ت الصبيح إن ع��م��ل وزارة 
ينصب في االهتمام باملجموعات التطوعية الشبابية 
ورعايتها ومد يد العون لها ومحاولة نشر ثقافة العمل 
ال��ت��ط��وع��ي ل���دى ال��ش��ب��اب وج��ذب��ه��م ن��ح��و االن���خ���راط في 

العمل اإلنساني.
وأك����دت ع��ل��ى ح��ب ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي للعمل ال��خ��ي��ر ال��ذي 
جبل عليه فكان نبراسا ونورا للعمل اإلنساني وذلك ملا 
انتهجته دولة الكويت من خال مؤسساتها الحكومية 
م���ن ت��ن��ش��ئ��ة أب��ن��ائ��ه��ا ال��ش��ب��اب ب��م��ن��ه��ج ال���ب���ذل م���ن اج��ل 
اإلنسانية واالرتقاء بها نحو القمم وااللتزام ملا تفرضه 
مبادئ التعاون والخير، مشددة على أهمية أن ينصب 
دور الحكومة على تحفيز الشباب وحمايتهم وبناء 

كفاءاتهم في العمل اإلنساني.

الشباب أمل االنسانية

من جانبه، ألقى مدير إدارة التنسيق واملتابعة في وزارة 
الخارجية السفير ناصر الصبيح كلمة وزارة الخارجية 
ن��اق��ل ت��ح��ي��ات وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��دى، م���ش���ددا في 
ف��ي املجتمع  ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي م��ت��ج��ذر  الكلمة ع��ل��ى ان 
الكويتي، مخاطبا شباب الكويت »أنتم أمل اإلنسانية 

وأنتم الطموحات املرجوة الزدهار مستقبل الكويت«.
وأضافت: »نحن واثقون بتميز عطاء وجهود وخبرات 
ش���ب���اب���ن���ا وك����اف����ة م���ؤس���س���ات���ن���ا اإلن���س���ان���ي���ة وال���خ���ي���ري���ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله����ل����ي����ة، داع����ي����ا امل���ؤس���س���ات اإلن��س��ان��ي��ة 

ال��ش��ب��اب ودع���م مشاريعهم الخيرية  وال��خ��ي��ري��ة بتبني 
على إنهم الدبلوماسية اإلنسانية لدولة الكويت.

من ناحيته، أكد مدير إدارة املتطوعني في وزارة الشباب 
ف����ؤاد ب��وش��ه��ري ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور ال��ش��ب��اب ف���ي ال��ع��م��ل 
ال��ش��ب��اب  ال��خ��ي��ري واإلن���س���ان���ي، م���ش���ددا ع��ل��ى إن وزارة 
ف��ي دع��م وتشجيع املشاريع الشبابية،  ت��أل��وا جهدا  ل��ن 
داعيا مؤسسات العمل الخيري واإلنساني الوقوف إلى 

جانب الشباب ودعم مشاريعهم.
من جهته، وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهال األحمر 
ال��ك��وي��ت��ي أن����ور ال���ح���س���اوي إن ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال األح��م��ر 
ال��ك��وي��ت��ي ت��س��ع��ى ف���ي ه���ذا امل��ن��ت��دى الس��ت��ك��م��ال مسيرة 
ال��ك��وي��ت اإلن��س��ان��ي��ة وات���اح���ة ف���رص���ة ج���دي���دة ل��ال��ت��ق��اء 
ال��خ��ب��رات ب��ني املنظمات اإلنسانية  وال��ت��ش��اور وت��ب��ادل 
املحلية وال��دول��ي��ة وب��ن��اء ج��س��ور ال��ت��واص��ل م��ع اللجنة 

الدولية.
ودعا الحساوي الى التركيز على تعزيز جهود الوعي 
ب��ال��ق��ان��ون ال���دول���ي اإلن��س��ان��ي واس��ت��م��رار ال���ح���وار ح��ول 
تأصيل مبادئ القانون الدولي اإلنساني، مؤكدا على 
ضرورة توفير املزيد من الحماية لطواقم العمل الخيري 
واإلن��س��ان��ي واح��ت��رام م��ب��ادئ العمل اإلن��س��ان��ي وتمكني 

الطاقات الشبابية العاملة في املجال اإلنساني.
كما دع��ا م��ن خ��ال شعار املنتدى »ش��ب��اب الكويت أمل 
اإلنسانية » إلى التعاون بني جميع الجهات العاملة في 
الدولة لتثقيف الشباب وكافة أفراد املجتمع بشكل عام 

حول أهمية العمل التطوعي.
ب�����دوره، اس��ت��ع��رض رئ��ي��س ال��ب��ع��ث��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة للصليب 
األح��م��ر ل����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ي��ح��ي��ى ال��ع��ل��ي��ب��ي نبذة 
عن عمل اللجنة الدولية ودوره���ا في تخفيف املعاناة 
ال��ن��زاع املسلح، متمنيا للمنتدى تحقيق  على ضحايا 
االهداف السيما وانه يتوجه الى اهم شريحة اجتماعية 

شريحة الشباب.
وفي الختام تم تكريم الجهات املشاركة وجالت الوزيرة 
ه���ن���د ال��ص��ب��ي��ح وال���ح���ض���ور ع���ل���ى امل����ع����رض امل��ص��اح��ب 

للمنتدى.

 الحساوي: التركيز 
على تعزيز الوعي 

بالقانون الدولي اإلنساني

بوشهري: تشجيع 
املشاريع الشبابية 

ودعمها

 العليبي: تخفيف 
 املعاناة عن ضحايا 

النزاع املسلح

»التسامح« في »البيت الكويتي لألعمال 
الوطنية« اليوم

يشمل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد برعايته 
مهرجان التسامح والسام ونبذ العنف ونبذ إخفاء الساح الذي 
يقام في مقر البيت الكويتي لألعمال الوطنية بمنطقة الشويخ 
الشمالي بجوار املسرح الشعبي وذلك يوم االحد في تمام الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.
الجدير بالذكر أن البيت الكويتي لألعمال الوطنية له دور بارز في 
توثيق اإلنجازات الوطنية وحفظ التراث ونشر التوعية الثقافية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وت��ن��م��ي��ة ال��ح��س ال��وط��ن��ي ب��ني زواره خ��اص��ة فئة 
الشباب كما انه شريك مهم في التعاون الفعال مع وزارة الداخلية 
لتوعية املواطنني واملقيمني لتجنب الظواهر السلبية باإلضافة 
الى دعم الحملة الوطنية لجمع األسلحة والذخائر واملفرقعات 

الفريق �سليمان الفهد غير املرخصة واملشاركة االجتماعية بني أبناء الوطن.

املطر: آن األوان إليجاد 
حل للمشكالت املرورية

ثمن رئيس الجمعية الكويتية 
للسامة املرورية عضو املجلس 
االع����ل����ى ل���ل���م���رور د. ب�����در امل��ط��ر 
القرارات االخيرة التي اتخذتها 
وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور ب��ش��أن ال��ق��ي��ادة 
ب���������دون رخ�����ص�����ة وغ����ي����ره����ا م��ن 
االج�����راءات للحد م��ن املشكات 
املرورية بالباد، والتي تعكس 
م�����دى ال���ج���دي���ة وااله����ت����م����ام ف��ي 
ال��ت��ع��ام��ل م����ع ه�����ذا امل���ل���ف ال����ذي 
بات يؤرق الجميع من مواطنني 

ومقيمني.
وأوض���ح ف��ي تصريح صحافي 
أن هذه االجراءات تأتي في إطار 
ال���ج���ه���ود امل��س��ت��م��رة وامل��ت��اب��ع��ة 
ال���ح���ث���ي���ث���ة م������ن ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 
مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية 
الشيخ محمد الخالد وحرصه 
ع����ل����ى اي������ج������اد ح�����ل�����ول ج����ذري����ة 

مل����ش����ك����ات امل������������رور واالرت�������ق�������اء 
بالخدمات امل��روري��ة في الباد، 
ذلك األمر الذي التمسناه خال 
امل���ؤت���م���ر ال���ع���امل���ي ال�����ذي ع��ق��دت��ه 
ال��ج��م��ع��ي��ة اخ�����ي�����را. وأض��������اف ال 
يخفى على أحد حجم املخاطر 

واألض����رار الناتجة ع��ن ح��وادث 
ال��ط��رق، وه���و األم���ر ال���ذي يلقي 
ب����امل����س����ؤول����ي����ة ع����ل����ى ال���ج���م���ي���ع، 
وي��ج��ع��ل امل��ش��ارك��ة االجتماعية 
ف��ي مواجهة ال��ح��وادث ض��رورة 
ال غ���ن���ى ع��ن��ه��ا ل��ل��ح��د م����ن ه���ذه 
امل����خ����اط����ر، ال����ت����ي ي����دف����ع ث��م��ن��ه��ا 
امل���ج���ت���م���ع ب������أث������ره، خ����اص����ة م��ع 
ارت���ف���اع ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات التي 
تواجه املشكلة املرورية، وارتفاع 
عدد السكان، واألعداد املتزايدة 
م����ن ال����س����ي����ارات ك����ل ع������ام. وأك����د 
امل��ط��ر أن م���ا ت��ش��ه��ده ال��ط��رق��ات 
م�����ن ارت�����ف�����اع م����ع����دل ال�����ح�����وادث 
امل�����روري�����ة م��س��ؤول��ي��ة ال��ج��م��ي��ع، 
وأن��ه آن األوان للبت ف��ي ايجاد 
حلول سريعة لها عبر التكاتف 
وال���ت���ع���اون س�����واء ع��ل��ى صعيد 
ال���ج���ه���ات ال��رس��م��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع 

املدني أو املواطنني أنفسهم.

بدر املطر

»الكويتية لحقوق اإلنسان«: ضوابط 
وشروط لحيازة وحمل السالح

ع�����ق�����دت ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 
ل����ح����ق����وق االن������س������ان م���ح���اض���رة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ح������ول ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع 
ال��س��اح ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة واآلث��������ار االي��ج��اب��ي��ة 
ل���ه���ا ف����ي ح���ف���ظ ام������ن امل��ج��ت��م��ع. 
وف����ي امل���ح���اض���رة ت���ح���دث م��دي��ر 
ق��س��م ال��ع��م��ل��ي��ات ب��ح��م��ل��ة جمع 
ال���س���اح ال���رائ���د ن����واف ال��ح��رب��ي 
ع�����ن ال���خ���ط���ة ال����ت����وع����وي����ة ال���ت���ي 
اتبعتها الوزارة في عملية جمع 
ال���س���اح وم����ا ت��ض��م��ن��ه ذل����ك من 
وس��ائ��ل وآل���ي���ات ب��ه��دف ضمان 
اي����ص����ال ال����رس����ال����ة ال������ى ج��م��ي��ع 
فئات املجتمع. وأوضح الحربي 
ان األم������ن م���س���ؤول���ي���ة ال��ج��م��ي��ع 
ويجب علينا الكل املساهمة في 
ارس��اء ركائز االمن والسام في 
املجتمع الكويتي. وحث الحربي 
جمعيات النفع العام على لعب 
دور محوري في تعزيز الوعي 
امل���ج���ت���م���ع���ي ب���اه���م���ي���ة وف����وائ����د 
جمع الساح واآلثار االيجابية 
امل����ت����رت����ب����ة ع����ل����ى ذل���������ك. واث����ن����ى 
ال���ح���رب���ي ع���ل���ى ال���ج���ه���ود ال��ت��ي 
ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ج��م��ع��ي��ة الكويتية 
ل�����ح�����ق�����وق االن��������س��������ان ف�������ي دع�����م 
وم��س��ان��دة ال��ج��ه��ود الحكومية 

ف���ي ت��وف��ي��ر االم����ن وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
في املجتمع. كما تطرق ضابط 
ادارة املعلومات وال��رخ��ص في 
االدارة العامة ملباحث الساح 
ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف العيسى 
ع���ن ق���ان���ون ج��م��ع ال���س���اح رق��م 
2015/6 واملعالجات التي يقوم 
بها في حماية االمن املجتمعي. 
وذكر العيسى ان هناك ضوابط 
وشروطا لحيازة وحمل الساح 
ت���ت���ح���دد ف����ي ان ي���ك���ون امل��ت��ق��دم 
لحيازة الترخيص مواطن وان 
ي��ك��ون الئ��ق��ا صحيا وان يكون 
ل�����دي�����ه م�����ص�����در دخ�������ل م���ن���اس���ب 

ل����ح����ي����ازة ال�����س�����اح واال ي���ك���ون 
ص�����ادر ب��ح��ق��ه ح��ك��م ف���ي جناية 
او جنحة واال يكون من االف��راد 
املطلوبني على ذمة قضايا وان 
يبقى ترخيص الساح الصادر 
له تحت رقابة واشراف الشرطة. 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال رئ��ي��س لجنة 
العاقات العامة واألم��ني املالي 
في الجمعية الكويتية لحقوق 
االن�����س�����ان ح���س���ني ال��ع��ت��ي��ب��ي ان 
امل����رح����ل����ة ال����راه����ن����ة ف�����ي ح���اج���ة 
م��ل��ح��ة ل��ت��ج��م��ي��ع ال���س���اح حيث 
ان ال��ت��ق��اري��ر وامل����ؤش����رات ال��ت��ي 
ص����درت م���ن امل���راك���ز الحكومية 
واالهلية تثبت ان سبب ارتفاع 
الجريمة ه��و ان��ت��ش��ار االسلحة 
ال�����ن�����اري�����ة ف�����ي ال������ب������اد. وأش�������ار 
ال������ى ان االص�����اب�����ات  ال���ع���ت���ي���ب���ي 
ال���ت���ي ن��س��م��ع ع��ن��ه��ا ك���ث���ي���را في 
االف���������راح وامل���ن���اس���ب���ات ن��ت��ي��ج��ة 
انتشار الساح لدى االشخاص 
وب����ال����ت����ال����ي ف�������ان ح���م���ل���ة ج��م��ع 
ال��س��اح ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة ت���ق���ل���ل م����ن م���ع���دالت 
العنف والجرائم التي انتشرت 
ف��ي اآلون�����ة األخ���ي���رة الن وج��ود 
ال��س��اح يعطي داف��ع��ا للمجرم 

الرتكاب الجرائم.

الرائد نواف احلربي 

 جانب من احل�سورهند ال�سبيح

رئيس اتحاد الجمعيات الجديد أكد تطبيق النظام اآللي

الشبو: إعادة تشكيل لجنة األسعار ملحاربة الغالء 
كتب عبدالرسول راضي

في أول تصريح له بعد انتخابه لترؤس 
امل��ن��ص��ب، أك����د رئ��ي��س ات���ح���اد ال��ج��م��ع��ي��ات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة االس��ت��ه��اك��ي��ة د. س��ع��د الشبو 
ف��ي العمل التعاوني  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  ان 
س��ت��ش��ه��د ت��غ��ي��ي��را ج���ذري���ا ن��ح��و ال��ت��ط��وي��ر 
واالنجاز وتنفيذ الخطط التنموية التي 
ت��ت��واف��ق م��ع ال���رؤي���ة ال��س��ام��ي��ة م��ن ناحية 
االم������ن ال����غ����ذائ����ي، وت���وف���ي���ر ارق������ى ال��س��ل��ع 
ف����ي ال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة، وم���ح���ارب���ة 
الغاء، وتوحيد االسعار، واملساهمة في 
امل��ش��اري��ع الوطنية التعاونية باالضافة 
ال������ى ت���ط���ب���ي���ق ال����ن����ظ����ام االل�������ي ف�����ي ج��م��ي��ع 

الجمعيات التعاونية. 
وق�����ال ال��ش��ب��و ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني 
بعد اعتماد تشكيل مجلس ادارة اتحاد 
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة االس��ت��ه��اك��ي��ة، ان 
الخطوة األول��ى لاتحاد هي إع��ادة لجنة 
األس��ع��ار ملكانها الصحيح، وادارت��ه��ا من 
قبل أبنائها التعاونيني كونهم املختصني 
ف��ي امل��ج��ال ال��ت��ع��اون��ي وه��م م��ن يامسون 
م��ط��ال��ب واح���ت���ي���اج���ات امل��س��ت��ه��ل��ك��ني على 
امل���م���ث���ل���ون  ال�������واق�������ع واي������ض������ا ه������م  ارض 

الشرعيون للمستهلكني.
واضاف الشبو ان بعد ما تتم اعادة لجنة 

االس����ع����ار مل��ك��ان��ه��ا امل���ن���اس���ب وه����و ات��ح��اد 
الجمعيات التعاونية االستهاكية، ستتم 
اع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ال����زي����ادات غ��ي��ر امل��ب��ررة 
لبعض االص��ن��اف والسلع وذل���ك انطاقا 
م����ن م���ب���دأ ال��ش��ف��اف��ي��ة وت��خ��ف��ي��ف االع���ب���اء 
ل��م نصل  امل��ال��ي��ة على املستهلكني، فنحن 
لهذا املكان اال بدعمهم، وسنكون صوتهم 

املسموع.
وق��ال الشبو ان حضور انتخابات اتحاد 

ال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة غ���ي���ر امل���س���ب���وق 
ي��������دل ع����ل����ى ح����رص  م����م����ا  ت������ج������اوز 90% 
التعاونيني على إحياء العمل التعاوني، 
ام��ت��از س��ي��ر العملية االنتخابية  وك��ذل��ك 
ب����ال����ه����دوء واالري�����ح�����ي�����ة وال���ش���ف���اف���ي���ة ف��ي 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ص��وي��ت وال���ف���رز االن��ت��خ��اب��ي، 

وانعكس ذلك املرشحني. 
وش�����ك�����ر ادارة االن�����ت�����خ�����اب�����ات وش��������ؤون 
العضوية في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل على ادارتهم الراقية في انتخابات 
اتحاد الجمعيات التعاونية االستهاكية، 

وشفافيتهم في عملية الفرز االنتخابي.
وع����ن اس���ت���ع���داد االت���ح���اد ل��ش��ه��ر رم��ض��ان 
امل������ب������ارك اوض��������ح ان����ن����ا س���ن���ك���م���ل ال��خ��ط��ة 
امل��وض��وع��ة م��ن قبل امل��دي��ر امل��ع��ني التحاد 
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��س��اب��ق ع��ل��ي ح��س��ن، لضيق 
ال��وق��ت واي��ض��ا تنفيذ الخطط واملشاريع 
ال��ت��ي م��ن شأنها تنعكس بشكل ايجابي 
ع����ل����ى امل����س����ت����ه����ل����ك����ني، ك����م����ا ح������ث ج��م��ي��ع 
الجمعيات التعاونية بتنظيم املهرجانات 
ال���ت���س���وي���ق���ي���ة وال�����ع�����روض�����ات، وم��ن��اف��س��ة 
االسواق املوازية، حتى يستفيد املستهلك 

واملساهم بشكل مباشر.
وأش�������اد ال���ش���ب���و ب���امل���دي���ر امل���ع���ني ال��س��اب��ق 
التحاد الجمعيات التعاونية االستهاكية 
السابق علي حسن بما قام به من جهود 

حثيثة خال فترة توليه الدارة االتحاد.
واك����������د ال����ش����ب����و ان��������ه س���ي���ت���خ���ذ س���ي���اس���ة 
ال����ب����اب امل���ف���ت���وح ف����ي ات����ح����اد ال��ج��م��ع��ي��ات 
االستهاكية م��ع الجميع دون استثناء، 
وس����ن����ك����ون م��س��ت��م��ع��ني ج���ي���دي���ن ل��ج��م��ي��ع 
االق����ت����راح����ات واالف�����ك�����ار ال���ت���ي ت���ط���رح م��ن 
التعاونيني، متمنيا م��ن جميع مجالس 
ف����ي ح�����ال واج��ه��ت��ه��ا  ال���ت���ع���اون���ي���ة  االدارة 
مشكلة او عرقلة تعاونية عدم التصعيد 
ال��ج��م��ع��ي��ات التعاونية  وال��ل��ج��وء الت��ح��اد 
الت�����ح�����اذ االج�������������راءات ال�����ازم�����ة ال����ت����ي م��ن 
ش��أن��ه��ا ت��ص��ح��ح امل��س��ار وت��اف��ي املشكلة 

او العرقلة.
واف��اد بانه يأمل ان تكون وزارة الشؤون 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل راف��������دا م���ه���م���ا ف��ي 
دع���م امل��ش��اري��ع وال��خ��ط��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التعاونية التي تتبناها اتحاد الجمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة االس��ت��ه��اك��ي��ة، وت��س��ي��ر بشكل 
م����ت����واز م����ع االت�����ح�����اد، ل��ت��ح��ق��ي��ق ب��ص��م��ات 
تعاونية على خريطة املشاريع التنموية.

وف�����ي ن���ه���اي���ة ال���ت���ص���ري���ح، ت���ق���دم ب��ال��ش��ك��ر 
ل����ج����م����ي����ع ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ني ع�����ل�����ى دع���م���ه���م 
ف��ي رئ��اس��ة اتحاد  ال��ام��ح��دود وتمثليهم 
ال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة االس���ت���ه���اك���ي���ة، 
م���ت���م���ن���ي���ا ان ي����ك����ون ع����ن����د ح����س����ن ظ��ن��ه��م 

وغايتهم.

 د. �سعد ال�سبو

سّيرت رحلة إلى الشاليهات

جمعية السالم: أنشطة اجتماعية متميزة للمساهمني
كتب عبدالرسول راضي

أكد رئيس لجنة الخدمات االجتماعية في جمعية السام والصديق 
محمد الصراف أن البرنامج الصيفي لهذا العام امتاز بالعديد من 
ف��ئ��ات العمرية للمساهمني، وقد  امل��م��ي��زة، واح��ت��وى جميع  األنشطة 
كانت آخر نشاط قبل فترة وجيزة تسيير رحلة للشاليهات ملساهمي 

أهالي منطقة السام والصديق.
وق�����ال ال����ص����راف ان����ه ق���د ت��خ��ل��ل رح���ل���ة ال��ش��ال��ي��ه��ات ف��ع��ال��ي��ات م��م��ي��زة 
ومسابقات ترفيهية وثقافية تضمنت توزيع الهدايا على املشاركني، 
ف��ي الرحلة  مبينا ان فريقا م��ن مجلس االدارة راف��ق االس��ر املشاركة 
للوقوف على احتياجاتها والتأكد من الخدمات املقدمة لها على مدار 
الساعة، اضافة الى االش��راف على االنشطة والبرامج سواء الخاصة 

بالكبار او الصغار.
اث��ن��وا على  ق��د  ال��ص��راف أن املشاركني ف��ي رحلة الشاليهات  وأوض���ح 
ت��ن��ظ��ي��م ال��رح��ل��ة م���ن ق��ب��ل م��ج��ل��س االدارة وال��ل��ج��ن��ة االش���راف���ي���ة، ال��ت��ي 

امل��ش��ارك��ني ف��ي رحلة  ك��ان��ت تتابع لحظة بلحظة طلبات املساهمني 
الشاليهات، علما تم توفير 130 شاليهًا بجميع املستويات املختلفة.

ق��دم وس���اق في  إل��ى ان لجنة الخدمة االجتماعية تعمل على  ول��ف��ت 
إدخ��ال الفرحة والسرور والبهجة على قلوب املساهمني عبر برامج 
ف��ري��دة م��ن نوعها وم��م��ي��زة، منوها على أن البرنامج الصيفي لهذا 

العام سيكون بمستوى الطموح الذي يرغب فيه أهالي املنطقة.
وب��نينّ ان مجلس االدارة وث��ق جميع الفعاليات الصيفية واالنشطة 
في املجلة الصيفية التي تقدمها ألهالي املنطقة على سبيل املثال 
ال���ت���ع���اون م���ع م���راك���ز ص��ي��ف��ي��ة وم��ع��اه��د ري��اض��ي��ة ب��اس��ع��ار مخفضة 
للمساهمني وايضا تذاكر الترفيهية املخفضة وتشغيل الطلبة في 

العطلة الصيفية بالتعاون مع اعادة الهيكلة.
ال��ح��رص على تقديم مجموعة  وأك���د ان مجلس االدارة ح��ري��ص ك��ل 
مميزة ومنوعة من االنشطة االجتماعية التي يعلن عنها في وقتها، 
ال��خ��دم��ات التسويقية واالج��ت��م��اع��ي��ة التي  اف��ض��ل  ال��ى تقديم  اض��اف��ة 

تعود بالنفع على الجميع.
حممد ال�رصاف


