
وقعت الهيئة العامة لشؤون 
القصر وبنك االئتمان الكويتيان 
أمس بروتوكول تعاون يسعى 
إلى الربط اإللكتروني لتطوير 
اخلدمات ومواكبة رؤية )كويت 

جديدة 2035(.
وقال املدير العام للهيئة براك 
الشيتان ف��ي تصريح صحفي 
ع��ق��ب ال��ت��وق��ي��ع: إن االتفاقية 
تعتبر منصة إلكترونية موحدة 
بني الهيئة وبنك االئتمان خلدمة 
ت��ع��ام��ات امل��ش��م��ول��ني برعاية 
الهيئة فيما يخص خدمات بنك 
االئتمان. وأكد الشيتان أن هذه 
اخلطوة تعتبر نقلة نوعية في 
تكامل اجلهات احلكومية لتقدمي 
خ��دم��ات إلكترونية متطورة 
ملصلحة جهود املتعاملني بني 

الهيئة والبنك.
من جانبه ق��ال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة امل��دي��ر ال��ع��ام 
لبنك االئتمان صاح املضف إن 
االت��ف��اق اجل��دي��د ينقل مستوى 
التعاون والتنسيق بني اجلانبني 

إلى مرحلة جديدة.
وأوض��ح املضف أن االتفاق 
يكفل لهيئة )ال��ق��ص��ر( تقدمي 
طلبات احلصول على القروض 
العقارية ومتابعتها نيابة عن 

أسرة القاصر ودون احلاجة إلى 
مراجعة البنك وذل��ك لتخفيف 
ال��ع��بء ع��ن األس���رة وتسهيا 

للمعامات.
وذك���ر أن اخل��ط��وة تترجم 
عمليا ح��رص إدارة البنك على 
تطبيق اخلدمات اإللكترونية مبا 
يواكب التطورات ويحقق رؤية 

الدولة ومصلحة املواطنني.
وب���ني أن ال���رب���ط يختصر 
خطوات احلصول على القرض 
من ثماني خطوات إلى خطوتني 
فقط وي��رف��ع ال��ع��بء كليا عن 
القاصر بحيث تتحمله الهيئة 
ال��ت��ي س��ت��ق��دم ال��ط��ل��ب مرفقا 
باملستندات املطلوبة نيابة عن 

املقترض وتاليا يخطر البنك 
الهيئة إلرس��ال مندوب لتوقيع 
ع��ق��د ال���ق���رض. وأك����د أن ه��ذه 
اخلطوة تعتبر منوذجا يحتذى 
للتعاون البناء واإليجابي بني 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة من��وذج��ي��ة إل��ى 

املواطنني وبالصورة املثلى.

ن��ال��ت ال��ك��وي��ت بأعمالها 
اإلنسانية ثقة العالم، وتعد 
جمعية النجاة اخليرية إحدى 
أهم اجلمعيات العاملة في ميدان 
العطاء اإلن��س��ان��ي، وذل���ك من 
خال حتركها امليداني السريع 
وإغاثتها العاجلة للشعوب 
املنكوبة، وفيما يخص ملف 
اليمن حرصت النجاة اخليرية 
على دع��م وتنمية ومساندة 
أهل اليمن الشقيق،فقدمت لهم 
اإلغ��اث��ة العاجلة املتمثلة في 
السال الغذائية والتي استفاد 
منها قرابة 20 ألف شخص في 

مخيمات اللجوء.
وق��ال مدير زك��اة الفحيحيل 
ال��ت��اب��ع��ة جل��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة 
اخليرية إيهاب ال��دب��وس: أهل 
اليمن لهم مكانة خ��اص��ة في 
ق��ل��وب أه���ل ال��ك��وي��ت، وقمنا 
جتاههم بجهود إنسانية رائدة ، 
منهاانشاء مركز الكويت الطبي، 
وال��ذي يعد عامة طبية بارزة 
في اليمن، ويقدم خدمات طبية 
استفاد منها أكثر من 10 أالف 

إنسان.
مضيفا: قدمنا كذلك العديد 
م��ن اخل��دم��ات الطبية األخ��رى 
ل��ل��ن��ازح��ني ت��ض��م��ن��ت إق��ام��ة 
املخيمات الطبية والتي كافحت 
م����رض ال��ع��م��ى وغ��ي��ره��ا من 
األمراض األخرى،بجانب توزيع 
أج��ه��زة طبية متعدة،وكذلك 
وزع��ن��ا أدوي����ة ل��ع��اج تفشي 
وانتشار مرض الكوليرا والتي 

استفاد منها  أكثر م��ن 6700 
شخص، في مخيمات النزوح، 
وك���ذل���ك مت ت���وزي���ع احلليب 
وامل��ك��م��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��ي 
استفاد منها 1500 شخص. 
وتنفيذ م��ش��روع سقيا امل��اء 
وغيرها من املشاريع اإلنسانية 

التي يحتاجها املستفيدين.
وتابع: كما قامت اجلمعية 
ب��ت��وزي��ع ال��ذب��ائ��ح ل��ع��دد 500 
أس���رة، بجانب إق��ام��ة وتنفيذ 
مشروع والئ��م إفطار الصائم 
اس��ت��ف��اد منه 4170 شخص، 
وح��رص��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��واج��د في 
املناطق األشد احتياجاً، ووزعت 
اجلمعية مشروع التمور والذي 

استفاد منه 52 أسرة.
مؤكداً حرص النجاة اخليرية 
على إقامة املشاريع االنتاجية، 
وال��ت��ي متكن املستفيدين من 

العيش الكرمي معتمدين على 
أنفسهم وم��ن ه��ذه املشاريع 
م���ش���روع ال��ب��ق��رة احل���ل���وب، 
وم���ش���روع “منيحة املاعز” 
وم��ش��روع ماكينة اخلياطة، 
وغيرها من املشاريع التنموية 
األخرى التي تناسب أهل اليمن.

وفيما يخص ملف األي��ت��ام 
باليمن ق���ال ال���دب���وس: نبذل 
قصارى اجلهود جت��اه رعاية 
وتعليم وتربية األيتام، حيث 
نكفل باليمن ع��دد 622 يتيم 

ف��ي شتى احمل��اف��ظ��ات، ونعمل 
على إيصال الكفاالت لهم بشكل 
منتظم ونسلمها يداً بيد ونوثقها 
مع احملافظة الشديدة لكرامة 
املستفيدين، كذلك  مت توزيع 
العيدية والكسوة لعدد 561 
يتيم، بجانب كفالة وتقدمي 
املساعدات الشهرية واملقطوعة 

للعديد من األسر.
وحول احملافظات التي تعمل 
بها النجاة اخليرية باليمن عبر 
شركاء امليدان أجابالدبوس : 

نتعامل مع اجلمعيات املوثقة 
وامل��ع��ت��م��دة ف��ي ق��ب��ل وزارت���ي 
الشؤون واخلارجية، ونتواجد 
في شتى احملافظات منها عدن 
وال��ض��ال��ع وأب����ني واحل��دي��دة 
والبيضاء وح��ض��رم��وت وأب 
وع����م����ران وحل�����ج. مختتما 
تصريحه بشكر أه���ل اخلير 
داعمي النجاة اخليرية مؤكداً 
أن اجلمعية ك��ان��ت وال زال��ت 
وستظل ضمن قائمة اجلهات 

املبادرة بإغاثة وجندة اليمن.

أطلقت جمعية الهال األحمر الكويتي أول 
أمس حملتها السنوية )كسوة الشتاء( بتوزيع 
236 كوبونا لكسوة شتاء وبطانيات ودفايات 
ع��ل��ى 236 أس���رة متعففة وم��ح��ت��اج��ة داخ��ل 

الكويت.
وقالت مديرة إدارة املساعدات احمللية في 
اجلمعية مرمي العدساني في تصريح صحفي 
على ه��ام��ش ت��وزي��ع امل��س��اع��دات: إن )كسوة 
الشناء( يتم توزيعها على األسر احملتاجة في 
الكويت املعتمدين لدى اجلمعية بهدف التخفيف 

عنهم ومساعدتهم.
وأض��اف��ت العدساني أن اجلمعية وزع��ت 
ك��وب��ون��ات ل��ش��راء م��اب��س )ك��س��وة الشتاء( 
بالتعاون مع أحد األس��واق التجارية، مؤكدة 
أهمية دع��م األس���ر احمل��ت��اج��ة مل��واج��ه��ة أعباء 

ومسؤوليات احلياة والتخفيف عنهم.
وأك���دت ح��رص اجلمعية دوم���ا على دعم 
األنشطة والبرامج التي تسهم في خدمة املجتمع 

ومساعدة األس��ر احملتاجة ما يحث على مبدأ 
العطاء والتعاون البناء املشترك وتفعيل قيمة 

الشراكة املجتمعية كمبدأ واستراتيجية وطنية.
وأوضحت أن اجلمعية تولي أهمية كبيرة في 
توفير الدعم واإلسناد لألسر احملتاجة، مشيرة 
إلى أن اجلمعية  تستهدفهم في كل املناسبات من 
أعياد الدينية والوطنية وفصل الشتاء وشهر 

رمضان الفضيل مبساعدات مختلفة.
ودع���ت ال��ع��دس��ان��ي احملسنني إل��ى التبرع 
ملصلحة امل��ش��روع م��ن خ��ال ق��ن��وات التبرع 
املتعددة التي وفرتها اجلمعية تيسيرا على 
الداعمني سواء من خال زيارة اجلمعية أو من 

خال املوقع اإللكتروني للجمعية.
وأشادت بجميع املتبرعني من األفراد والقطاع 
اخلاص وثقتهم املتجددة بجمعية الهال األحمر 
الكويتي ك��ل ع��ام م��ؤك��دة أهمية ه��ذه احلملة 
وتأثيرها اإليجابي على نفوس احملتاجني مع 

دخول فصل الشتاء.
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10 في املائة سنويًا أكد أن ارتفاع نسبة الفشل الكلوي بالبالد تصل إلى 

باسل الصباح: خطة للتوسع في إنشاء مراكز غسل الكلى

ق��ال وزي���ر الصحة الشيخ 
الدكتور باسل الصباح إن نسبة 
مرض الفشل الكلوي في الكويت 
سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في 
املئة سنويا، مؤكدا أن ال��وزارة 
لديها خطة للتوسع في إنشاء 

مراكز غسل الكلى.
وأض����اف ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
ب��اس��ل ال��ص��ب��اح ف��ي تصريح 
صحفي أمس االثنني عقب افتتاح 
مركز الروضة لغسل الكلى أن 
املركز يعتبر إضافة إلى املراكز 
الصحية لغسل الكلى والبالغ 
عددها حتى اآلن أربعة مراكز 
مبساهمة من حسني اخلرافي 

ومحمد العوضي.
وذك���ر أن امل��رك��ز ي��ض��م 30 

سريرا منها 15 لاناث ومثلها 
ل��ل��ذك��ور وس���ت غ���رف للعزل 
ل��ب��ع��ض احل������االت م��وض��ح��ا 
أن��ه بالطاقة الكاملة سيخدم 
ف��ي األش��ه��ر املقبلة نحو 180 

مريضا.
وأوض��ح أن الفشل الكلوي 
مرض مزمن ينتج عن األمراض 
املزمنة غير املعدية كالضغط 
والسكر وتأثيرها على امل��دى 
ال��ط��وي��ل ف���ي إح�����داث ق��ص��ور 
بوظائف الكلى مما ي��ؤدي إلى 

الفشل الكلوي.
ولفت إلى أن ال��وزارة تعكف 
اآلن على افتتاح وجتهيز مركز 
لغسل الكلى في منطقة األحمدي 
الصحية ليغطي تلك املناطق 

املجاورة.
وعلى صعيد آخر أعلن وزير 
الصحة أن مركز الكويت لعاج 
م��رض��ى ال��س��رط��ان سيدخل 
اخل��دم��ة بعد ع��ام ون��ص��ف من 
اآلن وه��و مصمم على أح��دث 
اخلدمات الطبية وآخر ما توصل 

إليه العلم من عاج.
ولفت إلى أن ال��وزارة تعكف 
اآلن على عمل دراس��ة لوجود 

مشغل إداري وفني للمشروع، 
مضيفا أنه في حال االنتهاء من 
تنفيذ املشروع ستكون الوزارة 

قد توصلت لقرار بهذا الشأن.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال رئ��ي��س 
مراكز العاصمة لغسل الكلى 
الدكتور كامل ال��ب��در إن هناك 
أربعة مراكز لغسل الكلى في 
محافظة العاصمة إضافة إلى 
مركز مستشفى األميري ومركز 

واحد في كل من منطقة اجلهراء 
والفروانية واألحمدي وحولي.

ولفت البدر إل��ى أن أم��راض 
الكلى ف��ي الكويت بشكل عام 
ت��ت��راوح م��ا ب��ني 200 و250 
مريضا سنويا مبينا أن أكثر 
أس��ب��اب م��رض الفشل الكلوي 
طبقا للدراسات التي مت إجراؤها 
ه��و م��رض ال��س��ك��ري وبنسبة 

5ر46 في املئة.

وب����ني أن����ه م���ع ال��ع��اج��ات 
امل��ق��دم��ة مل��رض��ى ال��س��ك��ري فإن 
عمر املريض يسجل ارتفاعا لكن 
هناك استعدادا وراثيا إذ إن 50 
في املئة من النوع األول ملرضى 
ال��س��ك��ري و20 ف��ي امل��ئ��ة من 
مرضى النوع الثاني معرضون 

لاصابة بالفشل الكلوي.
وذك���ر أن غ��س��ل ال��ك��ل��ى في 
الكويت بدأ منذ السبعينيات في 

املستشفى األميري ومستشفى 
مبارك الكبير وفي عام 1984 
مت افتتاح مركز العديلية كأول 
وح��دة بعيدة عن املستشفيات 

لغسيل الكلى.
وفيما يخص معوقات إجراء 
عمليات زرع الكلى في الكويت 
أفاد البدر بأنها تتمثل في عدم 
ت��وف��ر امل��ت��ب��رع��ني م��ن األق���ارب 
ف��ض��ا ع��ن أن معظم امل��رض��ى 

لديهم أقارب مصابون بأمراض 
وه��ذا ما دفع ال��وزارة للبدء في 
برنامج التبرع بالكلى الذي عمل 
على توفير أكثر من 1000 كلية 

حتى اآلن.
وأش���ار إل��ى أن ه��ن��اك جلنة 
مختصة جتتمع بشكل دوري 
للنظر في الناحية القانونية 
واألخاقية والطبية للمتبرع 

واملستقبل للكلى.

الشيخ الدكتور باسل الصباح أثناء جولته في مركز الروضة

مركز الكويت لعالج مرضى السرطان 
س���ي���دخ���ل اخل����دم����ة ب���ع���د ع�����ام ون��ص��ف

ال�����ب�����در: »ال����س����ك����ري« أك����ث����ر األس����ب����اب 
ال������ت������ي ت������������ؤدي إل����������ى م����������رض ال����ف����ش����ل 
امل���ائ���ة ف�����ي   46.5 ب���ن���س���ب���ة  ال����ك����ل����وي 

الشيتان: نقلة نوعية في تكامل اجلهات احلكومية لتقدمي خدمات إلكترونية متطورة للمتعاملني 

»شؤون القصر« و»االئتمان« يوقعان بروتوكواًل 
للربط اإللكتروني وتطوير اخلدمات

مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر و املدير العام لبنك االئتمان عقب التوقيع

»النجاة اخليرية«: قدمنا مساعدات غذائية وطبية 
وإغاثية واجتماعية استفاد منها آالف اليمنيني 

تقدمي املساعدات الغذائية

»الهالل األحمر« وزعت »كسوة 
الشتاء« على األسر احملتاجة في البالد

جانب من توزيع كسوة الشتاء
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أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد، إياء احملافظة 
األهمية املستحقة لذوي اإلعاقة على امتداد دولة الكويت 
عموما وفي محافظة االحمدي على نحو خاص، مشيرا إلى 
أن برامج وأنشطة احملافظة وفي مقدمتها املشروع التنموي 
“محافظتي أجمل” تضع املعاقني على قائمة األولويات، 
حيث لهم النصيب األوفى من الرعاية واالهتمام واحلضور 

الفاعل موسمياً وعلى مدار العام.
جاء ذلك خال لقاء احملافظ أم ، رئيس مجلس إدارة نادي 
اإلرادة الرياضي للمعاقني دعيج ابداح الهاجري وعضوي 
مجلس اإلدارة أحمد املطوع وعيسى املري، حيث اطلع على 

مجمل النشاط في النادي وخططه املستقبلية .
وبحث احملافظ سبل التعاون املشترك مع نادي اإلرادة 
خال الفترة املقبلة، مبدياً ترحيبه بأندية املعاقني التي 
برزت على الساحة مؤخرا مبا يلبي حاجة ماسة قائمة على 
امتداد السنوات املاضية ألبنائنا من هذه الفئة العزيزة، 
لتهيئة الفرص امامهم الستثمار اوق��ات فراغهم في كل ما 
هو نافع ومفيد وفي مقدمتها النشاط الرياضي منوها في 
هذا الصدد الى حتقيق العديد من ابنائنا جناحات ملموسة 
محليا ودوليا. من جانبه ثمن رئيس مجلس ادارة نادي 
االرادة للمعاقني دعيج اب��داح الهاجري ، اهتمام محافظ 
االحمدي بذوي االحتياجات اخلاصة واستعداده لدعمهم 
ومساعدتهم مبا يسهم في حتقيق طموحهم ، منوها الى ان 
النادي مت اشهاره من قبل الهيئة العامة للرياضة رسميا 
كنادي رياضي ، وأن مجلس اإلدارة في طور البحث حاليا 

عن مقر مؤقت للنادي.
وأوضح الهاجري أن دولة الكويت كانت وال زالت سباقة 
في ومتصدرة في مجال االهتمام باملعاقني خاصة الشأن 
الرياضي، مؤكدا أن رياضة املعاقني جزء أساسي من العاج 

النفسي للمعاق ملا لها من دور فاعل في دمجه باملجتمع .

بحث مع مسؤولي نادي اإلرادة التعاون املشترك

اخلالد: للمعاقني النصيب األوفى من أنشطة 
وبرامج محافظة »األحمدي«

الشيخ فواز اخلالد مستقباً مسؤولي نادي اإلرادة للمعاقني

إيهاب الدبوس

مركز الروضة لغسل الكلى


