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الداخلية :ضبط  5كيلو
و 300جرام حشيش و 3كيلو
شبو في إحدى الشاحنات

5

بالتعاون مع مستشفى عالية الدولية وملدة ثالثة أيام

«كويت ماجيك» تنظم حملة توعية للكشف املبكر عن سرطان الثدي

ضبط كميات من املواد املخدرة

قالت وزارة الداخلية الكويتية أم��س :إن
اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية وباالستعانة
ب��إدارة األث��ر متكنوا من ضبط  5كيلو و300
ج��رام م��ن م��ادة احلشيش و 3كيلو م��ن م��ادة
الشبو في إحدى ثالجات الشاحنات اخلاصة.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي صادر
عن اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األمني
أن رج��ال أم��ن احل��دود بالتعاون مع (األث��ر)
قاموا بعمل حمالت تفتيشية مفاجئة بناء على

alwasat.com.kw

ورود معلومات عن وجود عملية تهريب ستتم
في معبر (خباري العوازم) اخلاص باألرتال
واحلموالت التابعة للجيش األمريكي.
وأض��اف��ت أن حملة التفتيش متكنت من
العثور على الكمية املضبوطة ،إضافة إلى عدد
 3أكياس يعتقد أن بها مواد مخدرة ،مبينة أنه
مت إحالة األشخاص واملضبوطات إلى جهات
االخ��ت��ص��اص الت��خ��اذ االج����راءات القانونية
الالزمة.

نظمت إدارة مجمع “كويت ماجيك”
حملة ت��وع��ي��ه للكشف امل��ب��ك��ر عن
سرطان الثدي وذلك مبناسبة الشهر
العاملي للتوعية بسرطان الثدي ،
وذلك بالتعاون مع مستشفى عالية
الدولية واستمرت مل��دة ثالثة أي��ام،
وق��د الق��ت احلملة إقبال ال��زوار على
الفحص ،بحضور مدير عام مجموعة
“عدنان الصالح” ،بدرية الصالح،
ورئيس مجلس إدارة مستشفى عالية
الدولي د.عالية الفضلي.
وتأتي احلملة استمرارا ً لعدد من
احل��م�لات التوعوية التي تقوم بها
ادارة “كويت ماجيك” ،حيث تهدف
احلملة إلى زيادة الوعي حول أهمية
الوقاية والفحص املبكر في تقليل
نسبة ال��وف��ي��ات بسبب ه��ذا امل��رض
وت��ث��ق��ي��ف ال��س��ي��دات ح���ول مخاطر
س��رط��ان ال��ث��دي وزي����ادة معرفتهن
بعالماته وأع��راض��ه ومتكينهن من
م��ع��رف��ة ط���رق احل��ف��اظ ع��ل��ى صحة
الثدي.
وقالت مدير عام مجموعة “عدنان
الصالح” ،بدرية الصالح :إن إدارة
مجمع كويت ماجيك تسعى دائماً
في إطار مسؤوليتها االجتماعية إلى
إقامة احلمالت التوعوية خاصة تلك
التي تدعم املرأة وتساهم في متكينها،
وذلك عبر تزويد زوار املجمع باملعرفة
التي يحتاجونها حول الوعي بالثدي
وتقليل خطر اإلص��اب��ة بالسرطان
والتأكيد على ضرورة الكشف املبكر
ع��ن��ه ،م��ش��ي��دة ب��ال��دور ال���ذي تقوم
به مستشفى عالية ال��دول��ي في هذا
اخلصوص.

بدرية الصالح ود.عالية الفضلي خالل مشاركتهم في احلملة

جانب من احلملة

«الرحمة العاملية» تنظم غد ًا امللتقى النسائي االفتراضي األول عبر تقنية «زووم»
تقيم جمعية الرحمة العاملية “ملتقى
الرحمة النسائي األول” وال���ذي يقام
حت��ت شعار “جناحات وإجن����ازات “،
وذل��ك ي��وم غ��د ٍ األرب��ع��اء ،م��ن الساعة
 5.30مساءا ً إلى  7.30مساءا ً وذلك عبر
تقنية زووم ،الذي يهدف إلى التعريف
بدور اإلعالم والشبكات االجتماعية في
إجن��اح املشروعات اخليرية والتطور
التكنولوجي في العمل اخليري وجهود
امل���رأة ف��ي العمل اخل��ي��ري واإلنساني
إضافة إلى بصمات وتطلعات العاملني
في هذا احملال.
وقالت رئيسة وحدة النشاط النسائي
ف��ي جمعية ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ناهد

الرفاعي :إن العمل اخليري في الكويت
دالل��ة على اخلير املتأصل في هذا البلد
الطيب ،والنافذة الرحبة من الكويت
على العالم اخلارجي ،واحلراك اخليري
املوجود في الكويت يساعد على تنمية
الشعوب في العالم العربي واإلسالمي
وال��دول��ي ،وه��ذا امللتقى املزمع اقامته
يهدف إل��ى إب��راز دور امل��رأة في العمل
اخليري واإلنساني.
وشددت على أهمية شبكات التواصل
االجتماعي التي يستخدمها مئات املاليني
في العالم الب��راز دور العمل اخليري
واإلنساني وبخاصة في مجال اإلغاثة
اإلنسانية فقد أص��ب��ح م��ن اليسير أن

نتعرف على أماكن الكوارث اإلنسانية
م��ن زالزل وفيضانات وق��ت حدوثها
ومعرفة حجم الكارثة واخلسائر وعدد
املشردين وع��دد البيوت املهدمة؛ وذلك
يفيد في التخطيط اجليد حلملة اإلغاثة
لهذه املنطقة ،ولقد أصبح التبرع عن
طريق الشبكة العنكبوتية ووسائل
االتصال احلديثة من وسائل التعجيل
بالبر والعمل الصالح ،فخير البر عاجله.
وأكدت على أهمية دور املرأة في العمل
اخليري والتطوعي ،مؤكدة أن القطاعات
ال��ن��س��ائ��ي��ة أص��ب��ح ل��ه��ا دور رئيسي
ف��ي حتقيق التنمية امل��س��ت��دام��ة ،وفي
مختلف املجاالت االجتماعية واالغاثية

والتعليمية والصحية وكذلك التنموية
م��ش��ي��رة إل���ى أن ال��ف��رق وال��ق��ط��اع��ات
النسائية الكويتية كان لها مساهمات
كبيرة في الكثير من املشاريع اخليرية
داخل وخارج الكويت.
وبينت أن املرأة الكويتية تؤدي دورا ً
ناصع البياض في مجال العمل اخليري
واإلنساني محليا ً ودوليا ً حتى أصبحت
جن��م��اً س��اط��ع��اً ف��ي سمائه آخ���ذة على
عاتقها رسالة الكويت اإلنسانية الرائدة
وتقاسمتها مع شقيقها الرجل.
وأوضحت الرفاعي أن مواكبة التطور
التكنولوجي لم يعد ترفاً بل أصبح امرا ً
ضروريا ً ومن هنا يحرص العاملون في

احملال اخليري واإلنساني على مواكبة
أح��دث ال��ت��ط��ورات ف��ي مجال البرمجة
الرقمية أملني أن تساهم هذه اجلهود في
تنمية وتطوير العمل اخليري وزي��ادة
موارده مما يعود بالنفع واإليجاب على
شريحة املستفيدين واحملسنني وحتقيق
أهداف وغايات عملنا اإلنساني.
واختتمت ال��رف��اع��ي ق��ائ��ل��ة :إن هذا
امللتقى وال����ذي ي��ع��د األول م��ن نوعه
للجمعية يأتي إميانا ً من جمعية الرحمة
العاملية بأهمية امل��رأة في املجتمعات
العربية واإلسالمية وسيتم خالله تبني
العديد من املشروعات اإلنسانية التي
تخص املرأة.

ناهد الرفاعي

