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»النجاة« كرّمت »األنباء«  لدورها في دعم العمل اخليري

تقدي���را ل���دور جريدة 
العمل  »األنباء« ف���ي دعم 
اخليري واإلنس���اني وما 
تقدمه عبر صفحاتها، قامت 
جمعية النجاة اخليرية ممثلة 
في املستشار اإلعالمي أنس 
اخلليفة بتكرمي الزميلة ليلى 
الش���افعي، ومندوب إدارة 

اإلعالن يوسف جبارة.
ان  اخلليف���ة  وق���ال   
النج���اة اخليرية  جمعية 
تعنى مبجاالت عديدة في 
العمل اخليري، منها مجال 
تقدمي املس���اعدات العينية 
واملادي���ة للمحتاجني، فقد 
نشطت جلان الزكاة التابعة 
للجمعية واملنتشرة مبناطق 
مختلفة في الكويت لتقدمي 
املس���اعدات للمحتاج���ني 

والفقراء واأليتام والعجزة 
الدواء  والضعفاء، وتقدمي 
والعالج املجان���ي، وإقامة 
الطبية بواسطة  املخيمات 
املتنقلة، وذلك  العي���ادات 
تأكي���دا للمبادئ واألهداف 
األساسية التي قامت عليها 

اجلمعية.
وأوض���ح أن اجلمعية 
تقوم بتنفيذ مشاريع اإلغاثة 
املتعددة للمنكوبني وأولي 
الكوارث، وتنفذ املشاريع 
اخليري���ة املتمثلة في بناء 
املساجد وحفر اآلبار وبناء 
دور األيتام واملراكز الطبية 
واملراكز اإلسالمية وكفالة 
الدع���اة وكفال���ة ورعاية 
العلم، كم���ا اهتمت  طلبة 
النج���اة اخليرية  جمعية 

بتحفيظ كتاب اهلل للنشء 
ولألطفال والرجال والنساء 
لكافة فئات املجتمع العمرية 
ولكال اجلنسني فقد أنشأت 
اجلمعية العديد من مراكز 
حتفي���ظ الق���رآن الك���رمي 
واقامت احللقات ومشاريع 

األترجة.
واع���رب املكرم���ان عن 
ش���كرهما له���ذه الب���ادرة 
الطيب���ة من قب���ل جمعية 
النجاة اخليرية ومسؤوليها، 
مؤكدي���ن ان هذا التواصل 
له أثره البالغ في نفوسنا، 
ونحن على اس���تعداد دائم 
لدعم هذا العمل الذي اصبح 
سمة من سمات أهل الكويت 
الذي جبل على  وش���عبها 

العطاء.
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مبناسبة افتتاح فرعها اجلديد في ميرال مول

مستشفى السيف ومنتجع جميرا املسيلة 
يشاركان في التوعية مبرض سرطان الثدي

»كوستا كوفي« تقدم مشروباتها بحليب اإلبل
برعاية وحضور السفير 
األميركي في الكويت دوغالس 
آالن س���يليمان وحرم���ه، 
وبالتعاون مع فندق ومنتجع 
شاطئ جميرا املسيلة اختتم 
مستشفى السيف مشاركته 
في املبادرة العاملية للتوعية 
الث���دي  مب���رض س���رطان 
باحتفالي���ة رائع���ة حت���ت 
ش���عار »جميلة بالوردي« 
حضرها عدد كبير من زوجات 
الديبلوماس���يني املعتمدين 
لبلدانهم لدى الكويت إضافة 
إلى حش���د من السيدات من 
جمعية »أميركيات في الكويت« 
وناشطات في مجال شؤون 
املرأة وأطباء من مستشفى 
الس���يف وممثلني من مركز 

الكويت ملكافحة السرطان.
الس���فير  افتت���ح  وق���د 
األميرك���ي االحتفالية بقص 
الش���ريط الوردي احلريري 
ودعي إلى إلقاء كلمة في هذه 
املناسبة استهلها بتقدمي شكره 
للمنظمني وحتدث عن أهمية 
نشر الوعي مبرض سرطان 
الثدي وق���رأ على احلضور 
رسالة ملهمة من زوجة السفير 
األميركي األسبق لدى الكويت 
وهي واحدة من الناجيات من 
الثدي، كما حتدثت  سرطان 
زوجة السفير األميركي وهي 
رئيسة جمعية »أميركيات في 
الكويت« فأشادت باجلهود 
املبذول���ة من كل  الكبي���رة 
اجلهات الرس���مية واألهلية 
الوعي  إلى نش���ر  والهادفة 
بخطر مرض سرطان الثدي 
والتعري���ف به وبوس���ائل 

الوقاية من اإلصابة به.
الش���رف في  كان ضيف 
هذا احل���دث ايرين لو، وهي 
إحدى الناجيات من سرطان 
الثدي، وقدمت خالل كلمتها 
رؤى قيمة حول هذا املرض، 
املبكر عنه،  الكشف  وأهمية 
التي  وحتدثت عن جتربتها 
عايش���تها مع املرض وكيف 
متكنت من هزميته، وأكدت 
على ضرورة الصبر والدعم 
النفسي الذي يجب ان تتلقاه 

املصابة ممن حولها.
من جهته حتدث مدير عام 
فندق ومنتجع جميرا املسيلة 
هاكان بيتيك، من خالل كلمة 
ألقاها ف���ي االحتفالية فقال: 
»نأمل أن تكون مش���اركتنا 
الفعالة ف���ي حملة التوعية 
الثدي قد  مبرض س���رطان 
ساهمت في نشر الوعي بهذا 
املرض وس���اعدت في إنقاذ 

األرواح. نحن حقا نش���عر 
بالفخر والسرور ملساهمتنا 
بشكل إيجابي في هذه احلملة 
النبيلة، وفي هذه املناسبة، 
أود أيضا أن أش���كر جمعية 
امل���رأة األميركي���ة  رابط���ة 
ومستش���فى الس���يف على 
دعمهم ومساهماتهم في إجناح 

هذا احلدث«. 
ألقت د.نهى الصالح  كما 
استش���اري جراح���ة عامة 
وجراحة األورام في مستشفى 
السيف عرضا بسيطا وموجزا 
للتعريف مبرض س���رطان 
الثدي قدمت خالله إحصاءات 
عن أعداد اإلصابات في الكويت 
ودول العالم واش���ارت إلى 
أهمية أن تتعلم كل س���يدة 
عملية إجراء الفحص الذاتي 
والفحص السريري وبشكل 
دوري. واختتمت االحتفالية 
بتوزيع الهدايا والدروع على 
املشاركني في االحتفالية، وكان 
فندق ومنتجع شاطئ جميرا 
قد بدأ فعاليات املشاركة في 
العاملي���ة للتوعية  املبادرة 
مبرض س���رطان الثدي منذ 
بداية أكتوبر حيث طغى اللون 
الوردي على األماكن الرئيسية 
في املنتجع وسطعت األضواء 
الوردي���ة في البه���و وعلى 
النخيل والشاطئ  أش���جار 

واللوبي وغرف الفندق. 
كذل���ك ازدان مستش���فى 
التوعية  السيف خالل شهر 
باللون الوردي الذي س���لط 
املبنى وأظهره كلوحة  على 
فني���ة جميلة على ش���ارع 

البالجات.

تحتفل كوس���تا كوفي 
بمناس���بة افتت���اح فرعها 
الجدي���د في ميرال مول - 
المنق���ف وال���ذي يعد من 
اكبر فروعه���ا تحت إدارة 
صناعات الغانم، بحضور 
الشيخ طالل العلي الصباح 
مالك ورئيس مجلس إدارة 
ميرال مول والمسؤولين 
التنفيذيين لصناعات الغانم 
وعدد من كبار الشخصيات 
والعمالء وحشد كبير من 

الجمهور.
 وتم تصمي���م المقهى 
الجديد على مس���احة 200 
متر مربع بش���كل عصري 
وأل���وان مختلف���ة ظهرت 
واضحة في ديكور المكان 
ومحتوياته وأثاثه، ويتميز 
المقه���ى بإطاللته الخالبة 
على البح���ر لخلق أجواء 

مريحة للزبائن، وذلك ما 
تس���عى إليه اإلدارة لرفع 

مستوى خدمة العمالء.
المناسبة قدمت  وبهذه 

»كوستا كوفي« للضيوف 
والحضور فرصة لتجربة 
منتجها الجديد من حليب 
اإلبل البارد، والذي أطلقته 
العام  »كوس���تا كوف���ي« 
الماضي في س���وق دولة 
اإلمارات بمذاقات مختلفة 
باعتب���اره بدي���ال صحيا 
التقليدي،  البق���ر  لحليب 
وهذه هي المرة األولى في 
الت���ي تقدم فيها  الكويت 
القهوة والمشروبات الباردة 

بحليب اإلبل.
ه���ذا وتعمل كوس���تا 
كوفي اآلن في 36 موقعا في 
مختلف أنحاء الكويت، بما 
في ذلك الفروع التي افتتحت 
مؤخرا في نادي صحارى 
الدولي،  الكوي���ت  ومطار 
وداخل أفرع مركز سلطان 

في الكويت وغيرها.

لقطة للذكرى مبناسبة االفتتاح

 مذاقات مختلفة من حليب االبل في »كوستا كوفي«

 »كوستا كوفي« في مجمع ميرال مول  )أحمد علي(

 شرح عن مرض السرطان

جانب من حفل االفتتاح

 »كوستا كوفي« بتصميمه اجلديد

 مشاركان في احلملة التوعوية مبرض سرطان الثدي متابعة من احلضور


