
شاركت إدارة النشاط النسائي بجمعية 
ص��ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى ف��ي األس��ب��وع 
اخلليجي الرابع للتوعية بالسرطان والذي 
نظمته اجلمعية ص��ن��دوق إع��ان��ة املرضى 
ممثلة في إدارة التوعية واإلرشاد  بالتعاون 
مع مركز مكافحة السرطان، حتت رعاية 

وزير الصحة الدكتور باسل الصباح .
وقالت مديرة إدارة النشاط النسائي 
خديجة عبدالرحمن إن اجلمعية شريط 
رئ��ي��س��ي ومجتمعي ف��ي دع���م ومعاجلة 
املرضى السيما مرضى السرطان إميانا منا 
بدور مؤسسات املجتمع املدني وما يجب إن 
تقدمه من مساعدة ومكافحة ملختلف أنواع 

األم��راض رغبة في إدخ��ال الفرح والسرور 
إلى قلوب األطفال املرضى والترويح عنهم، 
أق��ام قسم العمل االجتماعي التابع إلدارة 
النشاط النسائي بجمعية صندوق إعانة 
امل��رض��ى، يوما ترفيهيا لألطفال املرضى 
ف��ي مستشفى ال��ع��دان ، تضمن برنامجا 
من املسابقات والهدايا والرسم والتلوين 
واألش��غ��ال الفنية ، فضال ع��ن االستعانة 
ببعض الشخصيات الكرتونية التي يفضلها 

األطفال .
وأك��دت أن هذا النشاط يأتي متاشيا مع 
األهداف العامة التي تسعى اإلدارة لتحقيقها 
م��ن خ��الل ال��ت��روي��ح ع��ن األط��ف��ال املرضى 

لتسريع استجابتهم للعالج وإمي��ان��ا من 
إدارة النشاط النسائي بجمعية صندوق 
إعانة املرضى بأهمية التضامن املجتمعي 
مع املرضى ودور مؤسسات املجتمع املدني 
في أهمية التوعية باألمراض وإتباع نهج 
الوقاية خير من العالج ، تنظم اإلدارة  يوما 
مفتوحا للتوعية بأمراض القلب حتت شعار 
) كن واع��ي��اً.. ولقلبك راعياً( حتت رعاية 
الشيخة انيسة الصباح وبالتعاون مع 
املكتب االعالمي بوزارة الصحة .. وذلك يوم 
الثالثاء املقبل، ويتضمن اليوم محاضرات 
توعوية ودينية ومعرض صحي وفحص 

ضغط الدم والسكر وحملة للتبرع بالدم.
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تواصلت املساعدات اإلنسانية التي تنطلق 
من الكويت سواء من الهيئات احلكومية أو 
األهلية نحو مناطق مختلفة من العالم لدعم 

كافة احملتاجني واملجتمعات من دون متييز.
 ومتيزت املساعدات االنسانية الكويتية 
بأنها تنوعت في فعالياتها لتتوسع وتشتمل 
على دول ومناطق غير اعتيادية ولذلك كان 
وقعها وفعلها مؤثرا خاصة وانها تناولت 

مجاالت تضم مختلف شرائح املجتمع.
 وف��ي سير امل��س��اع��دات خ��الل األس��ب��وع 
املنتهي أول أمس اجلمعة أقامت القنصلية 
العامة للكويت ف��ي مدينة أرب��ي��ل بإقليم 
ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق ي��وم السبت 9 فبراير 
مهرجان )بناء إنسان وصناعة أمل( وذلك 
مبناسبة انتهاء املرحلة السابعة من مشروع 
تركيب األط��راف الصناعية ضمن فعاليات 
)حملة ال��ك��وي��ت بجانبكم( وبتنفيذ من 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة بالتعاون مع 

مؤسسة )روناهي( اخليرية.
 وق��ال القنصل العام للكويت في أربيل 
الدكتور عمر الكندري في تصريح ل� )كونا( 
إن��ه��م أن��ه��وا املرحلة السابعة م��ن تركيب 
األط��راف الصناعية للمصابني في عدد من 
احملافظات العراقية ج��راء احل��رب على ما 

يسمى تنظيم الدولة االسالمية )داعش(.
 وأش��ار الكندري أن هذه املرحلة شملت 
ما ال يقل عن 120 من املصابني الفتا إلى أن 
املجموع الكلي للذين مت تركيب األط��راف 

الصناعية لهم جتاوز 600 حالة.
 وأض��اف أنه بعد قيامهم بأي مرحلة من 
مراحل تركيب األطراف الصناعية للمصابني 
يقيمون فعالية رياضية ليتم التثبت من أن 
الذين تلقوا العالج يستطيعون ممارسة 
حياتهم بشكل طبيعي موضحا بأن املهرجان 
ك��ان فنيا وري��اض��ي��ا احتفاء بانتهاء هذه 

املرحلة التي هي السابعة حلد اآلن .
 وأوض��ح أن شهر فبراير له طابع خاص 

ل��دى الكويتيني وأن��ه��م ارت���أوا أن يتزامن 
املهرجان م��ع احتفاالت الشعب الكويتي 

باألعياد الوطنية .
 وتضمن املهرجان حفال فنيا غنائيا شارك 
فيه ف��ن��ان��ون ع��راق��ي��ون منهم ي��اس خضر 
وحميد منصور ومحمد عبداجلبار اضافة 
ال��ى فقرات فنية أخ��رى ما أدخ��ل الفرح في 

قلوب احلضور.
 كما أقيمت مسابقات رياضية مختلفة 
للمصابني املتعافني ومت ت��وزي��ع اجلوائز 

التقديرية على الفرق الفائزة فيها.
 وفي تونس أطلقت جمعية العون املباشر 
الكويتية يوم الثالثاء في 12 فبراير )مشروع 
إغاثة( لتوزيع مساعدات غذائية لنحو عشرة 
آالف عائلة في محافظات بشمالي تونس 

بقيمة تناهز 327 ألف دوالر.
 وق��ال سفير الكويت ل��دى تونس علي 
الظفيري في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( وتلفزيون الكويت إن هذه املبادرة 
تعكس ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة ب��ني الكويت 

وتونس مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه 
مؤسسات العمل اخليري الكويتي في تقريب 

املسافات بني الشعبني الكويتي والتونسي.
 ف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه ذك���ر رئ��ي��س مكتب 
تونس جلمعية ال��ع��ون املباشر الكويتية 
سعد املدلل أن اجلمعية أطلقت مبحافظة 
)أريانة( املجاورة للعاصمة تونس )مشروع 
إغاثة( لتوزيع نحو عشرة آالف طرد غذائي 

وأغطية.
 وأش��ار املدلل إل��ى أن )ال��ع��ون املباشر( 

قامت في الفترة االخيرة بزيارة محافظات 
أريانة وباجة وسليانة وجندوبة وأعدت 
قائمات باملستفيدين من املساعدات بالتنسيق 
مع جلنة وطنية تونسية تضم ممثلني عن 
وزارة التربية واالحتاد التونسي للتضامن 
االجتماعي ومؤسسة اإلذاع���ة التونسية 
مؤكدا أن جمعية العون املباشر تعمل على 
توسيع نشاطها ليشمل عدة مجاالت ومناطق 

بكامل تونس.
 وفي فلسطني قامت جمعية رعاية أسر 
املعاقني الفلسطينية في مدينة )رفح( جنوب 
قطاع غزة يوم اخلميس 14 فبراير بتنفيذ 
مشروع )كويتنا حياة( لتحسني مستوى 
العيش لذوي االحتياجات اخلاصة في قطاع 
غ��زة عبر توفير مساعدات وأج��ه��زة طبية 

وخدمات صحية.
 وق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ب��ي��ان صحفي 
إن امل��ش��روع امل��م��ول م��ن »الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية« في الكويت اشتمل على 
توزيع أدوات مساعدة وك��راس كهربائية 
متحركة وعادية وعكاكيز ومعدات طبية 
وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة لقياس 
السكري وضغط الدم وأجهزة شفط البلغم 
واحلفاظات ومكمالت غذائية إضافة الى 
مضادات حيوية ومراهم وغيرها من األدوية 

وفي إفريقيا وبحضور سفير الكويت لدى 
غانا محمد الفيلكاوي شهد مقر السفارة في 
العاصمة أكرا مساء اخلميس املاضي تسليم 
شيك بقيمة 38222 دوالرا أمريكيا من عدد 
من احملسنني بالكويت كقيمة تبرع تقدم بها 
ه��ؤالء احملسنني ال��ى مدير منظمة التربية 

والتطوير - فرع غانا أمني عثمان.
 وف��ي الهند ش��ارك سفير الكويت الهند 
جاسم الناجم مع عدد من ممثلي اجلمعيات 
اخل��ي��ري��ة الكويتية ف��ي فعاليات اقيمت 
مبناسبة تخريج الدفعة االولى من اخلريجني 
في اجلراحة والطب من كلية الطب احلديث 

التابعة جلامعة اشاعة العلوم اخليرية في 
مدينة )اورنغ اباد( في الهند.

 وش��ارك في فعاليات اجلمعية الهندية 
رئيس مجلس ادارة جمعية الشيخ عبدالله 
ال��ن��وري اخل��ي��ري��ة ج��م��ال ال��ن��وري وممثل 
جمعية النجاة اخليرية ليلى الغامن ورئيس 
فريق عطاء املرأة الكويتية االنساني معالي 
ال��ف��الح ون��ائ��ب رئ��ي��س ف��ري��ق ع��ط��اء امل��رأة 
الكويتية االنساني جمال النامي وامني سر 
مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت اخليري. 

وتلقت جامعة اش��اع��ة العلوم الهندية 
مساعدات وتبرعات من اجلهات الكويتية 
مثل جمعية الشيخ عبد الله النوري اخليرية 
وجمعية النجاة اخليرية وجمعية الرحمة 
العاملية وجمعية التسامح اخليرية والهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية وجمعية االغاثة 
االنسانية واجلمعية الكويتية للتواصل 
احلضاري وجمعية آي��ات اخليرية وفريق 
عطاء امل��رأة الكويتية االنساني وجمعية 
امللتقى الكويت اخليري وبيت الزكاة الكويتي 

والوزارة املالية الكويتية.
 وساهمت وزارة املالية الكويتية في بناء 
مقصف خيري في رح��اب اجلامعة مبدينة 

)اكل كوا(.
 ومت باملناسبة وض���ع ح��ج��ر األس���اس 
ملستشفى الرحمة بتبرع من جمعية النجاة 
اخل��ي��ري��ة وع���دد م��ن اجلمعيات اخليرية 
الكويتية بحضور السفير الناجم ومشاركة 

ممثلي اجلمعيات اخليرية الكويتية.
 كما مت تكرمي فريق عطاء املرأة الكويتية 
اإلنساني وجمعية الشيخ عبدالله النوري 
اخليرية بحضور السفير الناجم ورئيس 
اجلامعة غالم الوستانوي كاكبر داع��م في 

بناء مستشفى اجلامعي اخليري.
 وكذلك مت تكرمي جمعية النجاة اخليرية 
كأكبر داعم في املشاريع اخليرية مع جامعة 

اشاعة العلوم لعام 2018. 

تناولت مجاالت تضم مختلف شرائح املجتمع 

مساعدات الكويت اإلنسانية تتواصل لدعم احملتاجني في العالم 

جمعية العون املباشر تطلق )مشروع إغاثة( لتوزيع مساعدات غذائية لنحو عشرة آالف عائلة في محافظات شمالي تونس

جانب من املشاركة في األسبوع اخلليجي للتوعية بالسرطان

أقامت يومًا ترفيهيًا لألطفال املرضى مبستشفى العدان 

»نسائية إعانة املرضى« شاركت في 
األسبوع اخلليجي للتوعية بالسرطان 

جانب من وضع حجر األساس ملستشفى الرحمة

 جانب من تسلم بعض أصحاب اإلعاقات احتياجات طبية هامة لتحسني أوضاعم املعشية في غزة

م����رك����ز »ع���ب���دال���ل���ه 
ال���س���ال���م« ال��ث��ق��اف��ي 
برنامج  غ��دًا  يطلق 
»سند« لكبار السن
أعلن مركز الشيخ )عبدالله السالم( 
الثقافي ع��ن إط���الق برنامجه اجلديد 
)سند( املخصص بكامله للفئة العمرية 
م��ن 50 سنة وم��ا ف��وق ب��ه��دف ترسيخ 
متكني ك��ب��ار ال��س��ن م��ن خ��الل مجموعة 

واسعة من األنشطة.
وأوضح املركز في بيان صحفي أمس 
السبت أن البرنامج ال��ذي ينطلق بعد 
غ��د االث��ن��ني ويستمر لغاية شهر مايو 
املقبل تتخلله أنشطة صحية وفنية تقوم 
على إكساب املشاركني بعض املهارات 
الترفيهية والعملية ال��ت��ي ت��ه��دف إلى 

تشجيعهم على تبني منط حياة صحي.
وبني أن البرنامج يندرج حتت مظلة 
امل��ب��ادرة التعليمية التي أطلقها املركز 
لتقدمي جت��ارب تعليمية نوعية ملختلف 
شرائح املجتمع والفئات العمرية مشيرا 
إل��ى أن البرنامج يشجع على الرعاية 
الذاتية وتعزيز االن��دم��اج ب��ني الفئات 
العمرية وميزج بني األنشطة التدريبية 

واملهارات الترفيهية والعملية.
وذك��ر أن البرنامج يهدف إلى حتقيق 
ه���دف أس��اس��ي للمركز وه���و مشاركة 
امل��ت��ق��اع��دي��ن م��ن خ���الل تنظيم أنشطة 
اجتماعية وثقافية مم��ا ي��وف��ر تفاعال 
ايجابيا بني أفراد املجتمع وإتاحة الفرصة 
أم��ام املواطنني من كبار السن ليعيشوا 

حياة ذات جدوى أكبر.
وأف���اد ب��أن البرنامج يتضمن أيضا 
ورش عمل تتنوع ما بني دروس اليوغا 
وفن اخلط وكتابة اليوميات والطباعة 

األحادية.ي
ذكر أن مركز الشيخ )عبدالله السالم( 
الثقافي هو أحد مشاريع الديوان األميري 
التي تعمل بشكل حثيث على تسهيل 
التبادل املعرفي وحتفيز املهارات الفكرية 
والتحليلية واإلب��داع��ي��ة ب��ني صفوف 
املجتمع الكويتي م��ن خ��الل امل��ع��ارض 
واحمل��اض��رات وال��ب��رام��ج ذات املعايير 

العاملية.

مركز التنمية العلمية في »اجلهراء« نظم فعالية للتوعية مبرض السكر 
برعاية مركز التنمية العلمية مبحافظة 
اجلهراء و بالتعاون مع جمعية صندوق 
إع��ان��ة امل��رض��ى  نظمت  ع��ض��وات  مركز 
التنمية منيره املخيال و خالده الشمري  
فعالية بعنوان توعية عن مرض السكر 
للطالبات واملعلمات في ثانوية ريطة بنت 
احل��ارث بنات حيث مت التوعية مبرض 
السكر وكيفية التعامل معه عند اإلصابة 
ب��ه وكيفية الوقاية م��ن ه��ذا امل��رض مع 

توزيع أجهزة فحص السكري مجانا .
وأك��دت  عضو مركز التنمية العلمية 
التابع لقطاع الشئون التنموية ملجلس 
العمل النسائي ف��ي محافظة اجلهراء 
خالده الشمري أن املركز يعمل بتوجيهات 
وتعليمات ومتابعة من محافظ اجلهراء 
الفريق متقاعد فهد األمير لتحقيق األهداف 
التي أنشأ من أجلها ومن أهمها  التركيز 
على تثقيف املجتمع عامة والنساء على 
وجه اخلصوص مبفهوم التنمية العلمية 
ومتثيل دولة الكويت في احملافل الدولية 
باإلضافة إل��ى خ�ل��ق ش��راك��ات داخلية 

وخارجية وع��دال��ة اجتماعية للجميع 
وترسيخ قيمة املسؤولية االجتماعية 
وص��ن��اع��ة جيل ي��ؤم��ن بقيمة التطوع 
والتركيز على الكرامة واإلبداع واالهتمام 
باجلوانب التعليمية واجلوانب الصحية 

واجلوانب االقتصادية واجلوانب البيئية 
وحقوق اإلنسان.

وأوض��ح��ت  أن امل��رك��ز ي��ق��دم رسالة 
توعوية تثقيفية لنساء محافظة اجلهراء  
تشتمل على رؤي���ة متكاملة األه���داف 

واملعاني والعمل على تطبيق العديد 
من األه��داف التي مت وضعها في النظام 

األساسي للمركز.
واختتمت الشمري تصريحها بتقدمي 
الشكر والتقدير جلمعية صندوق إعانة 
املرضى لتعاونه البناء مع املركز وكذلك 
ملنطقة اجلهراء التعليمية ملد يد العون 
ألسرة املركز لتحقيق أهدافها وخير مثال 
التعاون البناء لثانوية ريطه بنت احلارث 
التي أقيمت بها الفعالية مؤكدة بأن مركز 
التنمية العلمية يعتبر ج��ه��از وكيان 
مؤسسي هو األول من نوعه في الكويت 
واخلليج، ويضم 13 عضوة من الكفاءات 
والقيادات النسائية مبحافظة اجلهراء من 
مختلف التخصصات واخلبرات ويتفرد 
باالهتمام ب��ال��ذات النسائية القيادية 
وك��ي��ف تصنع وج���ود ح��ض��اري جديد، 
كما يهتم بتمكني الفتاة واملرأة مبحافظة 
اجلهراء في املسيرة التنموية مبا يحقق 
منظور األمن االجتماعي ويحافظ على كل 

أسرة وبيت.

إجراء الفحوصات الطبية

 تقدمي نصائح طبية عبر البروشورات


