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ضمن خطط محافظة العاصمة لتطوير املرافق واخلدمات خلدمة املجتمع 

اخلالد: تزويد حديقة الدسمة بأجهزة رياضية ملمارسة النشاط البدني

محافظ العاصمة خالل جولة تفقدية في احلديقة

خالل إطالق مشروع الوقف االستثماري

مدير عام »ايسيسكو«: الكويت رائدة في العمل اخليري واإلنساني
  ثمن امل��دي��ر ال��ع��ام اجل��دي��د للمنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
)ايسيسكو( الدكتور سالم املالك مواقف 
الكويت اخليرية واالنسانية في العالم 
مشيرا الى انها تعتبر من الدول الرائدة في 
هذا املجال اذ تقدم مساعدات للمحتاجني 
ف��ي مختلف أرج���اء العالم إض��اف��ة إلى 
انشاء املشاريع التعليمية والتنموية في 
املجتمعات الفقيرة وحتفيز املتطوعني 

للمشاركة في األعمال اخليرية.
وقال املالك في لقاء مع وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( امس في سياق إعداد 
)ايسيسكو( إلط���الق م��ش��روع الوقف 
االستثماري ان الكويت دولة رائدة ليس 
فقط في مجال العمل اخليري فحسب بل 
في املجاالت العلمية والتربوية والثقافية 
واحل��ض��اري��ة الف��ت��ا ال���ى ان “الكويت 
اكتسبت سمعة طيبة باعتبارها أكثر 
ال��دول نشاطا في مجال العمل اخليري 

واإلنساني”.
واك��د “أننا نعتز بكون دول��ة الكويت 
العضو في )ايسيسكو( من الدول الرائدة 
في العمل االنساني” موضحا “انه ليس 
من قبيل املصادفة ان تختار األمم املتحدة 
دول��ة الكويت م��رك��زا للعمل االنساني 
وتختار سمو أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح قائدا انسانيا” 
مضيفا ان “هذا االختيار يترجم احلقائق 
على األرض وه��ي احلقائق التي تقرها 
)ايسيسكو( بعمق”.وأعرب املالك عن 
تطلع )ايسيسكو( ملساهمة الكويت من 

خالل االمانة العامة لألوقاف واملؤسسات 
اخليرية غير احلكومية ورج��ال األعمال 
وأهل اخلير واالحسان في دعم مشروع 
الوقف االستثماري ال��ذي تنوي اطالقه 
في غضون االشهر املقبلة لتحقيق اهدافه 
السيما في مجال تعميم التعليم ودعم 
املشاريع الصغرى املدرة للدخل في الدول 
االفريقية وفي غيرها من املجاالت ذات 

الصلة باألهداف االمنائية لأللفية.
واوض�������ح ان م����ش����روع ال���وق���ف 
االستثماري ال��ذي تنوي )ايسيسكو( 
إطالقه هو “مشروع انساني وحضاري 
وتنموي بالغ األهمية” يهدف الى “أن 
يكون اليسيسكو وذل��ك ألول م��رة منذ 
تأسيسها في عام 1982 “مشرع وقفي” 
أو “صندوق تنموي” ، الف��ت��ا ال��ى أن 
االعالن عن هذا املشروع مت خالل الدورة 
االستثنائية للمؤمتر ال��ع��ام للمنظمة 
ف��ي مكة املكرمة ف��ي التاسع م��ن مايو 
املاضي باملوازاة مع تعيني املدير العام 
اجلديد.وكشف عن ان هذا املشروع قائم 
على هبات وتبرعات حكومات ال��دول 
االعضاء واملؤسسات اخليرية ورجال 
األعمال والبنوك فيما سيصرف ريعه 
على املشاريع التنموية املستحدثة في 
إط��ار )ايسيسكو( مضيفا أن من اهداف 
املشروع ايضا متكني املنظمة من االعتماد 
على نفسها في حال تأثرها بالتغيرات 

االقتصادية.
وأش�����ار ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق ال����ى أن 
)اي��س��ي��س��ك��و( ستعقد م��ؤمت��را دول��ي��ا 

لتعبئة امل��وارد املالية الالزمة موضحا 
ان “طموحنا يصبو الى حتصيل حوالي 
10 ماليني دوالر في نهاية العام ليصل 
الى مليار دوالر خالل االع��وام اخلمسة 
القادمة”.واكد ان هذه املوارد ستخصص 
لتنفيذ مشاريع )ايسيسكو( لصالح 
الدول األعضاء وللمحتاجني خارج نطاق 
العالم االسالمي وذلك لتعزيز الصورة 
احلقيقية عن االس��الم الداعي ال��ى نشر 
اخلير والسلم ومساعدة املستضعفني 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية 

والعرقية.
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ املشروع 
ق��ال امل��ال��ك إن��ه مت تشكيل ف��ري��ق عمل 
لدراسة التفاصيل االجرائية واالستفادة 
م��ن اخل���ب���رات وامل���ب���ادرات االقليمية 
والدولية.كما أعرب عن تطلع )ايسيسكو( 
لالستفادة من جتربة الكويت في تنظيم 
مؤمترات املانحني وامللتقيات اخليرية 
حلشد دع��م املجتمع الدولي للمشاريع 
االمنائية.وقال “ان دولة الكويت شريك 
اس��اس��ي لنا وه��ي م��ن ال���دول املؤسسة 
اليسيسكو ووفية بالتزاماتها ازاءه��ا 
ومساندتها في اداء مهامها وعلى النهوض 
برسالتها احلضارية” مشيرا الى وجود 
تعاون وثيق بني املنظمة والكويت في 
مجاالت عديدة عبر )اللجنة الوطنية 
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة( كما 
أن لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
الكويتية نصيبا واف��را في هذا التعاون 
خصوصا على مستوى عقد االجتماعات 

ال��س��ن��وي��ة ل��رؤس��اء امل��راك��ز الثقافية 
واملنظمات االسالمية في امريكا الالتينية 

والكاريبي.
يذكر ان��ه ج��رى تعيني امل��ال��ك مديرا 
عاما جديدا ملنظمة )ايسيسكو( خلفا 
لعبدالعزيز التويجري خ��الل املؤمتر 
االستثنائي العام للمنظمة ال��ذي انعقد 
في مكة املكرمة في مايو املاضي.وتتخذ 
)ايسيسكو( من الرباط مقرا لها وتعمل 
في إطار منظمة التعاون االسالمي وتعنى 

مبيادين التربية والثقافة والعلوم. 

استشاري جراحة التجميل
الدكتور أحمد الدنف يزور املواساة 

2019 8 أغسطس   حتى 
أعلن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د عن 
زيارة استشاري جراحة التجميل الدكتور 
أحمد الدنف إلى الكفاءات الطبية بعيادات 

جراحة التجميل باملستشفى.
 وبهذه املناسبة عبر االدكتور أحمد 
ال��دن��ف احل��اص��ل على دك��ت��واره جراحة 
التجميل ودكتواره جراحة جتميل الوجه 
وال��ف��ك��ني م��ن ف��رن��س��ا ع��ب��رع��ن سعادته 
ب��ال��زي��ارات امل��س��ت��م��رة ل���دى مستشفى 

املواساة.
وأش���اد ال��دك��ت��ور ال��دن��ف باإلمكانيات 
املتوفرة باملستشفى والتجهيزات مؤكداً 
أنها على أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت 
إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، وأن هذا 
بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله 
ويلبي كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.

وميتلك الدكتور الدنف خبرة كبيرة  في 
شد البطن والزند واألرداف وشفط وحقن 
ال��ده��ون والفيلر والبوتوكس وجتميل 
الوجه والرقبة واجلفون ورفع وتصغير 
وتكبير الصدر فضاًل عن جتميل األنف 
بدون جرح او عالمات خارجية وجتميل 
الشفة األرنبية واألذن البارزة وجتميل 

عظام الوجه وضمور أو بروز الفك والذقن
من جانبها رحبت مديرة تطوير األعمال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد 
علياء السيد بالدكتور أحمد الدنف مؤكدة 

أن��ه م��ن ال��ك��ف��اءات العلمية واألك��ادمي��ي��ة 
املميزة ف��ي مجال ج��راح��ة التجميل وأن 
زيارتة  إلى مستشفى املواساة اجلديد يأتي 
انطالقاً من حرص اإلدارة على استقطاب 
الكفاءات الطبية واخل��ب��رات املميزة في 

مختلف التخصصات الطبية.

د. أحمد الدنف

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد األحمد 
الصباح أن “احملافظة حريصة علىتوفير اخلدمات 
وتطوير املرافق والُبنى التحتية في مختلف مناطق 
احملافظة بالتنسيق مع اجلهات املعنية”، الفتاً إلى 
أن”َتَوُجه احملافظة لتنفيذ مشروع تزويد حديقة 
الدسمة ب��ع��دد 9 أج��ه��زة رياضية متنوعة للياقة 

البدنيةملختلف الفئات العمريةيأتي ضمن رؤاه��ا 
لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني”.

   واك��د اخل��ال��د، على هامش َتَفُقده ام��س مشروع 
تزويد حديقة الدسمة باألجهزة الرياضية في منطقة 
الدسمة قطعة 3، بحضور كٍل من مختار املنطقة حسني 
النقي، ومدير عام جمعية الدسمة التعاونية عبدالهادي 

اخلباز،ورئيس مخفر منطقتي الدسمة وبنيد القار 
الرائد حمدان العجمي، إلى جانب مجموعة من أهالي 
منطقة الدسمة وفي مقدمهم النائب السابق أحمد الري، 
ووزير الشؤون االجتماعية األسبق خالد اجلميعان، 

باإلضافة إلى عدٍد من مسؤولي ديوان عام احملافظة.
   وأوض��ح احملافظ اخلالد أن “األجهزة الرياضية 

املستخدمة مزودة باشتراطات األمن والسالمة حلماية 
مستخدميها وحتقيق أق��ص��ى اس��ت��ف��ادة ممكنة من 
ممارسة النشاط البدني”، مشيراً إلى أنه “مت التنسيق 
مع اجلهات املعنية لتوفير عمليات الصيانة الدورية 

لهذه األجهزة”.
وذكر أن “احملافظة نفذت خالل شهر أبريل املاضي 

مشروعاً لتزويد حديقة السالم في منطقة الشويخ 
السكني مبجموعة من األجهزة الرياضية لتشجيع 

ممارسة الرياضية ألهالي املنطقة”.
   وق��د ح��رص أه��ال��ي منطقة الدسمةعلى تكرمي 
احملافظ اخلالد، وإهدائه درعاً تذكاريًة تقديراً جلهوده 

امللموسة في خدمة املنطقة وتطوير خدماتها.

450 أسرة استفادت من املشروع العام املاضي  الكندري: 

زكاة العثمان تستقبل تبرعات احملسنني لتنفيذ وذبح األضاحي

   قال  مدير جلنة زكاة العثمان 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
أحمد باقر ال��ك��ن��دري: أن اللجنة 
ت��ن��وب ع���ن أه���ل اخل��ي��ر بتنفيذ 
مشروع األضاحي داخ��ل وخارج 
الكويت، وتبلغ تكلفة األضحية 
للضأن االسترالي داخ��ل الكويت 
70 والعربي 90 دينار كويتي، 
وخ��ارج الكويت تتفاوت أسعار 
األضاحي والتي تبدأ من 20 دينار 

لألغنام و70 دينار لألبقار.
واك�����د أن ال��ل��ج��ن��ة حت��رص 
على اختيار األض��اح��ي املطابقة 
للشريعة اإلسالمية اخلالية من 
العيوب والصاحلة لالستخدام 
األدم���ي، موضحا أن��ه استفاد من 
املشروع خالل عام 2018 عدد 450 
أسرة، وبدورنا نعمل على توثيق 

األض���اح���ي ون��ش��ره��ا ع��ب��ر شتى 
حسابات اجلمعية، والذي نعتبره 
مبثابة “إبراء للذمة” ونعمل وفق 
رؤي��ة واضحة ترتكز على تقدمي 

املساعدات لألشد احتياجاً.
وح��ول ال��دول اخلارجية التي 
تنفذ اجلمعية من خاللها املشروع 
ق��ال: نعمل في عدة دول خارجية 
منها بنجالديش والهند واليمن 
واألردن وتركيا وسيالن والبانيا 
وك��وس��وف��ا وك��م��ب��ودي��ا والنيجر 

والسنغال وفي غيرها من الدول 
املستفيدة. وهناك الكثير من األسر 
والعوائل تنتظر حلوم األضاحي 
لقلة ذات اليد وزيادة عدد أفرادها، 
مما ب��دوره يجعله فرصة كبيرة 
إلط���ع���ام اجل���وع���ى وال��الج��ئ��ني 

واملشردين.
ولفت ال��ى وج��ود ع��دة اه��داف 
تطمح اللجنة إل��ى حتقيقها من 
هذا املشروع املوسمي منها إحياء 
سنة أبينا إب��راه��ي��م عليه وعلى 

نبينا أف��ض��ل ال��ص��الة وال��س��الم 
والتي حث عليها اإلس��الم امتثاال 
لقوله تعالى )فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير( وك��ذل��ك تعزيز 
روح التكافل االجتماعي ومساعدة 
األس��ر املتعففة والفقيرة في هذه 
األي��ام املباركة وادخ���ال السرور 

والفسحة عليهم.
واختتم الكندري تصريحه بحث 
احملسنني واحمل��س��ن��ات املساهمة 
في هذا املشروع املبارك، الفتا أن 

اللجنة تنوب عن أصحاب األيادي 
البيضاء ف��ي اخ��ت��ي��ار األضحية 
والدولة التي توزع بها، ونشرف 
بدورنا على التوزيع وتتواجد فرق 
النجاة في شتى ال��دول اخلارجية 
ف��ي أي���ام العيد ح��رص��اً منا على 
إيصال هذه التبرعات للمستفيدين، 
للتواصل ودعم املشروع االتصال 
على 99388878 – 99401011 
أو زيارة مواقع اجلمعية عبر شتى 

منصات التواصل االجتماعي.

سالم املالك
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اهالي املنطقة يكرمون اخلالد

دراسة جديدة تكشف عن احتمالية 
وجود عالقة  بني التعرض لليورانيوم 

ومرض السمنة في الكويت  
ن����ش����رت ال���ب���اح���ث 
امل��ش��ارك ف��ي ال��دراس��ة 
ال�����دك�����ت�����ورة/ ه��ن��د 
ال��ق��ادري م��ؤخ��راً مقاالً 
علمياً ج��دي��داً في مجلة 
ف��رون��ت��ي��رز ال��ع��امل��ي��ة 
 Peer reviewed(
 international
journal(، ُتظِهر فيه 
احتمالية وج��ود عالقة 
ب���ني ال���ت���ع���رض مل���ادة 
ال��ي��وران��ي��وم واإلص��اب��ة 
بالسمنة عند األط��ف��ال 
ف���ي ال���ك���وي���ت.  ب���دأت 
د. ال����ق����ادري بالعمل 
منذ ال��ع��ام 2012 على 

إدارة الدراسة الطولية األولى من نوعها 
بالكويت بعنوان “منط احلياة الصحية 
في الكويت” مع البروفيسور من جامعة 
ه��ارف��ارد، الدكتور/ ماكس جودسون. 
وشملت الدراسة 6000 طالب وطالبة في 
املرحلة االبتدائية، مت متابعتهم حتى سنة 
2014 بعد وصولهم للمرحلة املتوسطة. 
وي��ت��م متابعتهم بعد وص��ول��ه��م اليوم 

للمرحلة الثانوية. 
وقد مت مؤخراً اختيار عينة من 94 طفالً 
كويتياً من أصل 6000، وذلك بسبب عدم 
توفر الدعم الكافي لدراسة جميع العينات، 
حيث قسمت هذه العينة إلى مجموعتني، 
املجموعة األول��ى هم من األط��ف��ال الذين 

ك��ان��وا أص��ح��اء ف��ي عمر 
10 س��ن��وات واستمروا 
أص��ح��اء حتى عمر 12 
س��ن��ة، وال��ن��ص��ف اآلخ��ر 
ك��ان��وا أص��ح��اء ف��ي عمر 
10 س���ن���وات ولكنهم 
أص���ي���ب���وا ب��ال��س��م��ن��ة 
امل��ف��رط��ة ف���ي ع��م��ر 12 
سنة. وق��د متت مقارنة 
حتاليل عينات اللعاب 
وبينت  للمجموعتني 
التحاليل املخبرية أن 
األط��ف��ال الذين أصيبوا 
بالسمنة ف��ي ع��م��ر 12 
سنة، يوجد في لعابهم 
N1-Methyl-( م��ادة
 2-Pyridone-5-Carboxamide
2PY( مبعدل فوق الطبيعي على خالف 
األطفال األص��ح��اء، وه��ذه امل��ادة مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالتعرض ملادة اليورانيوم.

وق��د أجريت نفس ال��دراس��ة للمقارنة 
بني أطفال الكويت وأطفال أمريكيني من 
نفس الفئة العمرية و تبني لهم عدم وجود 
عالقة بني م��ادة 2PY و السمنة املفرطة 
عند األط��ف��ال األمريكيني ولكن العالقة 
كانت وثيقة بني السمنة و 2PY عند أطفال 
الكويت. وإن هذه النتائج السابقة تدعم 
نظرية العالقة بني التعرض لليورانيوم 

والسمنة املفرطة عند أطفال الكويت.

هند القادري

احمد الكندري

مئات االسر استفادت من االضاحي


