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مندوبًا عن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رعى مدير عام الهيئة العميد الركن المتقاعد جاد
الله المصاروه حفل تخريج

  

 دورة تدريب السباحة التي عقدت في نادي معلمي إربد للمصابين العسكريين. 

  

وقال المصاروه أن الهيئة تعمل بتوجيهات من سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس الهيئة على تأهيل وإعادة تأهيل المصابين العسكريين
بهدف تعزيز شعورهم

  

 بدورهم الفاعل في المجتمع متبعتًا في ذلك العديد من الأنشطة والبرامج في مختلف المجالات ومن بينها الأنشطة الرياضية  التي
تساهم إلى حد كبير في  تنمية

  

 الروابط الاجتماعية بين المصابين ورفع طموحهم في الحياة .

  

وعبر مدير نادي معلمي إربد الدكتور محمد علي الشبول عن فخره واعتزازه بهولاء البواسل الذين كان لهم السبق في التضحية
والفداء ، مؤكدًا استعداد النادي
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 لدعم هذه الفئة من أبناء المجتمع المحلي الذين أصيبوا بأوسمة في أجسادهم خدمة للوطن وللتراب العربي .

  

وقال مشرف النشاط الرياضي في الهيئة العقيد جهاد قطيشات أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا لخطة الهيئة في تشكيل فرق تمثل الهيئة
في المحافل الرياضية مشيرًا إلى

  

 الأثر النفسي والاجتماعي للرياضة في حياة المصابين العسكريين ، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي
ولجميع العاملين والمدربين

  

 لجهودهم في تسخير كافة إمكانيات النادي لإنجاح هذه الدورة.

  

وألقى المصاب العسكري جلا ل قندح كلمة  المصابين العسكريين ، معبرًا عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الهاشمية الكريمة و
للقائمين على هذه الدورة ، موضحًا

  

 دورها في اكتساب مهارات جديدة وتنمية العلاقات الاجتماعية بين المصابين ورفع روحهم المعنوية .

  

وفي ختام الحفل وزع مدير الهيئة الميداليات على المشاركين التسعة وهم، جلال سليمان قندح ، وحازم الخلوف ، وسليم مصطفى
شطناوي ، ومحمود احمد

  

 الغربات ، وجهاد محمد عبيدات ، ومحمد عوده النواصره ، وعلي موسى غوانمه ، وبرجس سامح العمري الذي فاز بكأس المركز الأول ، 
وأديب حسين بني

  

 إسماعيل الذي فاز بكأس المركز الثاني   بالإضافة إلى توزيع الميداليات على مدربي الدورة وهم الدكتور جمال العودات ، وهشام العقلة
، وعمر عبابنة ، واحمد طوالبه .
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