
ص���رح س��ال��م احل��س��ي��ن��ان، 
رئيس الهيئة اإلدارية بجنوب 
السرة التابعة جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي أن للجنة خطة 
عمل طموحة للعام احلالي 
2020م، ونسعى فيها لتحقيق 
أه���داف م��ح��ددة م��ا ب��ن أه��داف 
دع��وي��ة وث��ق��اف��ي��ة وري��اض��ي��ة 
ف��ي سبيل املساهمة بأنشطة 
ت��س��ت��ق��ط��ب ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع 
وخاصة الشباب الذين ميثلون 
املستقبل للوطن، واالهتمام بهم 
ينعكس إيجابا على املجتمع 

والبالد.
وب��إذن الله ستتضمن هذه 
اخلطة تنظيم أنشطة وفعاليات 
مختلفة تغطي فئات وأماكن 
ع��دي��دة ك��إق��ام��ة ن���دوات داخ��ل 
امل��س��اج��د ف��ي املنطقة، وعمل 
ملتقيات شبابية ذات أه��داف 
علمية واج��ت��م��اع��ي��ة، وعمل 
ندوات تربوية لطلبة املدارس 
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
طباعة رسائل ونشرات مختلفة 

تخدم املجتمع.
وأض��اف احلسينان رئيس 
الهيئة اإلدارية بجنوب السرة: 
إن م��ن أع��م��ال جل��ن��ة ال��دع��وة 
واإلرش��اد خالل العام املنصرم 
العديد من األنشطة التنموية 
ال��رائ��دة على مستوى الفرد 
واملجتمع، ومنها إقامة الدورة 
األول���ى ف��ي امل��ه��ارات للدعاة، 

وإق��ام��ة محاضرات توجيهية 
وإرش��ادي��ة، وت��وزي��ع كتيبات 
ون��ش��رات ثقافية في املنطقة، 
واستضافة العديد من املشايخ، 
وإقامة دورة عن الزكاة، وإقامة 
ال���دوري الثقافي الرمضاني 
لديوانيات شباب جنوب السرة 
بالتعاون م��ع أكادميية قيم، 
وإق���ام���ة دورة ف��ي ال��ص��ي��ام، 

ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال���دروس 
األسبوعية، وزي��ارة الدواوين 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة وال��ش��خ��ص��ي��ات 

البارزة فيها.
كذلك أقامت اللجنة حلقات 
لدراسة وحتفيظ القرآن الكرمي 
بلغت 10 حلقات وضمت 153 
ط��ال��ب وطالبة م��وزع��ن على 

مساجد املنطقة.
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500 أسرة  السويلم: استفاد منها أكثر من 

415 لالجئني السوريني في األردن  »الرحمة العاملية« تسّير القافلة 
سيَّرت جمعية الرحمة العاملية قافلة من 
املساعدات اإلنسانية إلى الالجئن السورين 
ف��ي األردن واشتملت على س��الت غذائية 
وبطانيات ودفايات وهدايا لأليتام واألطفال.
وق��ال رئيس مكتب سورية في جمعية 
الرحمة العاملية وليد السويلم: إن القافلة 
التي سيرت إل��ى األردن استفاد منها أكثر 
من 500 أسرة، اشتملت على توزيع 1000 
بطانية استفاد منها 500 أسرة و500 سلة 

غذائية و500 دفاية و100 لتر كاز.
وأكد السويلم أن الشتاء له وجه آخر يطل 
به على الالجئن السورين، وال يخفي وراء 
مالمحه سوى املزيد من املآسي على املالين 
منهم فهناك معاناة إنسانية حقيقية يعيشها 
الالجئون، ففي كل عام يتجدد لقاؤهم مع 
أقصى فصول السنة فيحل عليهم ثقيالً 
بأجواء ب��اردة ال ميلكون أمامها أي أسلحة 
حتميهم من شبح البرد والصقيع الذي سكن 
أجسادهم، وما زال من عام إلى عام يطاردهم.

وأوضح السويلم أن األيام األخيرة ومع 
اشتداد هطول األمطار في لبنان واألردن، 
زادت معاناة الالجئن، وبدت اخليام التي 
أوى إليها النازحون أضعف من أن تصمد 

في وجه الرياح العاتية واألمطار الغزيرة 
لذا كانت احلاجة ملحة إلى استمرار القوافل 
اإلغ��اث��ي��ة ال��ت��ي تسيرها جمعية الرحمة 

العاملية.

وأع����رب ال��س��وي��ل��م ع��ن خ��ال��ص الشكر 
والتقدير ل��وزارت��ي اخل��ارج��ي��ة الكويتية 
وال��ش��ؤون االجتماعية على اجلهود التي 
يبذالنها ملساعدة الالجئن السورين في 
الداخل واخل��ارج منذ بدء األزم��ة السورية، 
وش��دد على أن ه��ذه اجلهود اإلغاثية تأتي 
جتسيداً للدور اإلنساني للكويت وشعبها في 
تخفيف معاناة الالجئن السورين، ورسم 

البسمة على شفاه أشقائنا املنكوبن.
ووصف السويلم قوافل الرحمة اإلغاثية 
بأنها “مشروع نوعي” ب��دأ ف��ي فبراير 
2012، واستهدف محاور إغاثية متنوعة؛ 
منها تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية 
ومساعدات نقدية لألسر وط��رود غذائية 
ومستلزمات واحتياجات منزلية وتركيب 
أط��راف اصطناعية وس��داد إي��ج��ارات شقق 
سكنية، وأضاف السويلم أن املشروع شمل 
أيضاً كفالة األيتام واألسر وتوفير األدوية 
واملستلزمات واحلقائب الطبية وألعاباً 
لألطفال وكتباً تعليمية ومستلزمات التدفئة 
ومجمعات سكنية ومخيمات وس��ي��ارات 
إسعاف ومحطات مياه متنقلة ودور أيتام 

جانب من احلملةوعيادة متنقلة وآبار مياه ومخابز.

احلسينان: »إحياء التراث« وضعت
2020 خطة عمل طموحة للعام 

سالم احلسينان
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يــرس مجلــس إدارة رشكــة أمــان و بولنــد ذ.م.م  دعــوة الــرشكاء برشكــة 

ــة  ــة العادي ــة العمومي ع الجمعي ــ ــور اجت ــد ذ.م.م لحض ــان وبولن أم

للرشكــة واملقــرر إنعقــاده يف يــوم الخميــس املوافــق 23 / 1 / 2020

ــام الســاعة 5 عــرصا يف مصنــع رشكــة ورثــة أحمــد حســن بولنــد  يف 

نطقــة صبحــان قطعــة 1 شــارع 103 (شــارع البيبــيس) مبنــى 1 الكائــن 

ل الجمعيــة العموميــة العاديــة التــايل : وذلــك للنظــر يف جــدول أعــ

1 - مناقشة البيانات املالية للرشكة..

وفقــاً لنــص املــادة 114 مــن قانــون الــرشكات وبنــاء عــىل طلــب 

ع الجمعيــة العموميــة العاديــة صحيحــاً  الــرشكاء وننــوه إىل أن اجتــ

إذا حــرضه املمثلــ ألكــ مــن نصــف حصــص الرشكــة الذيــن لهــم حــق 

ــد  ــو يف  املوع ــاب القان ــل النص ــإذا  يكتم ع ، ف ــ ــور االجت حض

الخميــس  يــوم  ليكــون  أســبوع  ملــدة  ع  االجتــ يؤجــل  املحــدد 

ــام الســاعة 5 عــرصا بــذات املقــر  املوافــق 30 / 1 / 2020 يف 

ــه ــة في ــص املمثل ــدد الحص ــاً كان ع ــاً أي ع صحيح ــ ــون االجت ،ويك

          والله ويل التوفيق

                                                                     مدير عام الرشكة

وليد السويلم

قال مدير إدارة األيتام بجمعية 
النجاة اخليرية عبدالله الرويشد 
كفلت اجلمعية  خ��الل ع��ام 2019 
ع���دد 1560 يتيماً ج��دي��داً داخ��ل 
الكويت وفي العديد من دول العالم 
، وب��ذل��ك يصل ع��دد األي��ت��ام الذين 
تكفلهم اجلمعية قرابة 12 ألف يتيم.

 وبن الرويشد أن النجاة اخليرية 
م��ن أول���ى اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي تهتم 
وترعى أيتام املسلمن ، فتحرص 
على رعايتهم وتعليميهم وتثقيفهم 
وتنمية مهاراتهم بجانب إقامة 
ب��رام��ج ال��دع��م النفسي واألنشطة 
الترفيهية والترويحية التي تساعد 
األي��ت��ام على نسيان م���رارة اليتم، 
فاأليتام ال يحتاجون فقط للدعم 
امل���ادي فهناك ال��رع��اي��ة  النفسية 
وغيرها من االحتياجات األخ��رى. 
وبدورنا نقول لأليتام : أنتم لستم 
أيتاماً أنتم  أبناء الكويت ورعايتكم 

واجبة علينا.
وت��اب��ع: نقيم أنشطة متعددة 
وم��ت��ن��وع��ة ل��ألي��ت��ام منها الكفالة 
الشهرية وعيدية األيتام والكسوة 
واحلقيبة املدرسية والزي املدرسي 
والسلة الرمضانية وتوزيع حلوم 
األض���اح���ي وإق���ام���ة والئ���م إف��ط��ار 
ال��ص��ائ��م وغ��ي��ره��ا م���ن األن��ش��ط��ة 
األخ���رى، ون��ح��رص على االهتمام 
الشديد مبلف تعليم األيتام فنشيد 
لهم دور األي��ت��ام ال��ت��ي ت��وف��ر لهم 
التعليم اجليد باإلضافة إلى الطعام 
املناسب واملسكن الكرمي واملسجد 
وممارسة الرياضة ، وبفضل الله 
هناك من األيتام من أصبح طبيباً 

ومهندساً ومعلماً وحرفياً بارعاً.
وح�����ول ال������دول ال���ت���ي تكفل 
بها النجاة اخليرية األي��ت��ام قال 
الرويشد: نكفل األيتام في 14 دولة 
حول العالم  منها البانيا واألردن 
والبوسنة واليمن وبنجالديش 
وتركيا وتشاد وسيرالنكا وسوريا 
وفلسطن وكمبوديا ومصر ولبنان 
وك��وس��وف��ا وغ��ي��ره��ا م���ن ال���دول 
األخرى، ونحرص على التعاون مع 
اجلمعيات الرسمية املشهرة في تلك 
البلدان، ويتم إيصال املساعدات 
بالتنسيق م��ع وزارت����ي ال��ش��ؤون 

واخلارجية.
وتوجه الرويشد بشكر أهل اخلير 
داعمي جمعية النجاة اخليرية مثمنا 
بتعاونهم وتفاعلهم ال��ذي » فاق 
ال��ت��وق��ع��ات« ح��ت��ى غ���دت الكويت 
بأمثالهم من احملسنن واملتصدقن  
واحدة من أكبر دول العالم املصدرة 
للعمل اإلنساني، داعيا من يرغب في 
كفالة األيتام إلى االتصال هاتفياً أو 

زيارة املوقع اإللكتروني للجمعية.

الرويشد: نبني دورًا لأليتام توفر لهم السكن والتعليم

2019 1560 يتيمًا خالل  »النجاة اخليرية« كفلت 

توزيع الكفاالت على األيتام

قال بدر املبارك رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية  لألسر 
املتعففة بأن اجلمعية مستمرة 
باستقبال الزكوات والصدقات 
م��ن احملسنن ال��ك��رام ملصلحة 
املشاريع اخليرية واإلنسانية 
ف��ي اجلمعية ب��ه��دف مساعدة 
األس��ر املتعففة داخ��ل الكويت 

وتقدمي العون لهم .
وحث املبارك احملسنن الكرام 
على التعجيل في الزكاة وعدم 
ت��أخ��ي��ره��ا م��ع ان��ت��ه��اء امل��وس��م 
امل��ال��ي امل��اض��ي وإع���الن دخ��ول 
وب��دء العام اجلديد وف��ي وقت 
بدأت فيه املؤسسات التجارية 
توزيع األرباح السنوية وارباح 
الودائع ، موضحا بأن اجلمعية 
أع����دت ق��ائ��م��ة م���ن امل��ش��اري��ع 
اخل��ي��ري��ة اخل��اص��ة مبساعدة 

األسر املتعففة .
وش��ج��ع امل���ب���ارك احملسنن 
ال���ك���رام ع��ل��ى ت��ب��ن��ي م��ش��اري��ع 
كفالة األس��ر املتعففة م��ن باب 

أن األق��رب��ن أول���ى باملعروف 
ومل��ا متثله ه��ذه املساعدات من 
أهمية ق��ص��وى للبلد م��ن باب 
حفظ ه��ذه األس���ر م��ن املشاكل 
االج��ت��م��اع��ي��ة وحت��ق��ي��ق أمن��اط 
التكافل االجتماعي ال��ذي حث 

عليه ديننا الكرمي .
وأوضح املبارك بأن اجلمعية 
تركز في بعض مشاريعها على 
تلبية االح��ت��ي��اج��ات املعيشية 
األساسية لألسر املتعففة كسد 
النقص في االحتياجات الغذائية 
واملعاشية الالزمة إلعالة األسر 
وت��وف��ي��ر أب��س��ط االح��ت��ي��اج��ات 
ك��اح��ت��ي��اج��ات امل��س��ك��ن وأث��اث��ه 

ومواده املختلفة .
وأف��اض امل��ب��ارك ب��أن الكثير 
من األس��ر املتعففة في الكويت 
ت��ع��ان��ي م��ن ع���دم ق��درت��ه��ا على 
توفير حاجاتها األساسية نظراً 
الرتفاع األسعار وكثرة األعباء 
خاصة إذا كانت األسرة مفتقدة 
للمعيل أولديها التزامات مالية 

ك��ب��ي��رة وم��ت��راك��م��ة ك��امل��دارس 
واألقساط واإليجارات. 

وعن هذه احلالة قال املبارك 
بأن اجلمعية لسد حاجة األسر 
املتعففة ت��ق��وم بتوفير سلة 
غذائية شهرية حتتوي على 15 
صنف مختلف من املواد الغذائية 
األساسية، منوها بأن مشروع 

السلة الغذائية ه��ذا يستهدف 
بشكل م��ب��اش��ر س��د احل��اج��ات 

األساسية لألسر املتعففة.
وبن بأن قيمة السلة الغذائية 
يبلغ 30 دينارا حتوي 11 صنفا 
من املواد الغذائية الالزمة بشكل 
أساسي وتعن األسر على تلبية 
حاجاتهم الغذائية وخصوصا 
التموينية األس��اس��ي��ة  منها 
والتي توفر لألسر بشكل شهري 

ومنتظم .
واعتبر امل��ب��ارك ب��أن اجلهد 
الذي تقوم به اجلمعية يستلزم 
دعما كبيرا من احملسنن الكرام 
حاثا إياهم على مراسلة اجلمعية 
وال��دخ��ول إل��ى موقع اجلمعية 
على االن��ت��رن��ت وال��ت��ج��ول بن 
م��ش��اري��ع��ه��ا واالخ��ت��ي��ار منها 
ب��ن��اء ع��ل��ى رغ��ب��ات��ه��م .. يذكر 
ب��أن اجلمعية توفر الكثير من 
املشاريع اخليرية الهادفة خلدمة 
األسر املتعففة وتقوية إمكاناتهم 

في مواجهة أعباء احلياة.

املبارك: مشروع السالل الغذائية يدعم 
احلاجات األساسية لألسر املتعففة

بدر املبارك

ي��ط��رح العمل امل��س��رح��ي الكويتي 
)على قيد احللم( الذي عرض أول أمس 
ضمن فعاليات مهرجان املسرح العربي 
باألردن تساؤال حول مدى قدرة االنسان 
على التخلص من القيود حتى لو هرب 
من معاناته إلى احللم الستبدال اجلمال 

بالقبح واملباح باملمنوع.
بهذه الكلمات ميكن تلخيص محتوى 
مسرحية )على قيد احللم( لفرقة مسرح 
الشباب الكويتية التي جاءت في قالب 
كوميديا س��وداء تطرح خاللها املؤلفة 
تغريد ال��داود واملخرج يوسف البغلي 
سؤاال وهو »ماذا لو وجدنا قيودا حتى 
ف��ي احل��ل��م« فيما جسد العمل جهدا 
جماعيا وتكاملية احملتوى واإلخ��راج 
واألداء واإلض��اءة واألزي��اء األمر الذي 
انعكس على اجلمهور تفاعال مع العمل 

طوال فترة العرض.
ويشكل العمل صرخة تؤشر الى 
عاملية معاناة االن��س��ان وت��رك��ز على 

االنسان العربي ال��ذي يجد في احللم 
متنفسا ب��ال��ه��روب م��ن قسوة الواقع 
الى رحابة احللم فيتعرض للمساءلة 
واحملاسبة بل احملاكمة من قبل »سالبي 

االحالم« بتهمة »التمادي في احللم«.
وتدور احداث املسرحية حول شاب 
أبسط آماله ان يالقي فتاة أحالمه ويتم 
التالقي في حلم الشاب وبعده تتوالى 

العقبات ألن الفتاة من طبقة اجتماعية 
اخ���رى فيذهب ب��دوام��ة ال��ق��ي��ود التي 
تالحقه من قبل جهات رقابية وامنية 
وينتهي ب��ه االم���ر ف��ي السجن »ألن��ه 

مينع عليه مثل هذا النوع من االحالم« 
ليجد امامه كثر قد ص��ودرت احالمهم 

ويقبعون في السجن ايضا.
وب��ه��ذا اخل��ص��وص ق��ال��ت املؤلفة 
الداود لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ان فريق العمل يخترق ب��أدائ��ه عالم 
االح���الم ب��أس��ل��وب س��اخ��ر متنقال بن 
الرمزية والواقعية من خالل شخصيات 

ونصوص متزج املعقول بالالمعقول.
وتؤكد ال���داود ان العمل املسرحي 
)ع��ل��ى قيد احل��ل��م( يعكس ان بعض 
»امل��م��ن��وع��ات ق���د وص��ل��ت ح��ت��ى ال��ى 
أحالمنا«. وأضافت أن »في هذا العمل 
نطلب من اجلمهور املشاركة في احللم 
ونطرح تساؤال: كيف توضع القيود 
على احللم ال��ذي يشكل متنفسا يهرب 
من خالله االنسان من واقعه«، مؤكدة 
أن تفاعل اجلمهور ال��ذي كان واضحا 
خ��الل ال��ع��رض ه��و دل��ي��ل النجاح في 

ايصال الفكرة.

فرقة مسرح الشباب الكويتية قدمت عرضًا مسرحيًا حول الهروب من قسوة الواقع

جانب من العمل املسرحي »على قيد احللم«

إفطار صائم في اليمن

أيتام تكفلهم جمعية النجاة

رحالت عمرة للمسلمن


