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 مركز سلطان يوزع أكثر من ٤٠٠٠ وجبة إفطار يوميًا وأنشطة خيرية متعددة

  أيمن سلطان: نسعى لدعم األعمال الخيرية 
ضمن إستراتيجية الشركة وواجبها االجتماعي

  وأشارت الى ان التحضيرات 
التـــــي  حلملة موائد اإلفطار 
دأبـــت «مركز ســـلطان» على 
تنظيمهـــا كل عام بـــدأت قبل 
حلول شـــهر رمضان املبارك، 
حيث مت احلرص على ان تطال 
املناطق اكتظاظا  اكثر  احلملة 
بالسكان، حيث يتم توزيع اكثر 
مـــن ٤٠٠٠ وجبة افطار صائم 
في مســـاجد الكويـــت للعمال 
وأصحاب املهن البســـيطة في 
عـــدة أماكن منها: مستشـــفى 
العدان، وكراج املواصالت في 
الفحيحيل، ومسجدي املنيفي، 
والرحمن بأبوحليفة، ومسجد 
الســـيد ابن الناس في منطقة 
املنقف، ومســـجد الرحمة في 
الصباحية ١ و٢، ومسجدي فهد 
السويد، وعمرو بن العاص في 
الصباحية، باالضافة الى تقدمي 
وجبات إفطار جلميع العاملني 
فـــي مراكز ســـلطان مبا فيها 

املخازن وعددها ١٦ مركزا.
  وقالـــت الشـــركة ان فريقا 
تطوعيا من موظفـــي «مركز 
ســـلطان» يتابع يوميا عملية 
توزيع الوجبات لضمان اجلودة 
وراحة الزائرين، مؤكدة ان موائد 
الرحمن ووجبات اإلفطار خالل 
شـــهر الرحمة تتزامن مع عدد 
كبيـــر من األنشـــطة اخليرية 
التـــي تنظمها  واالجتماعيـــة 
الشركة في إطار دعمها املستمر 

واملتزايد للمجتمع. 

ومســـاهماتها لم تتوقف منذ 
ســـنوات ولكن ال يتم االعالن 
عنها حفاظا على سرية العمل 

اخليري.
  وقالت شركة «مركز سلطان» 
ان مشروع توزيع اكثر من ٤٠٠٠ 
وجبة إفطار صائم في شـــهر 
رمضان املبارك يأتي في اطار 
حملتها لدعم عمل اخلير على 
مدار العام، خصوصا في شهر 

رمضان الفضيل.
  واضافت الشـــركة ان شهر 
رمضان املبارك يشكل مناسبة 
خاصة ومتميزة ألهل الكويت 
وملوظفي شركة مركز سلطان 
على الســـواء للتواصل وفعل 
اخلير والتفاعـــل مع املجتمع 
طوال شـــهر اخلير، وذلك من 
خالل برامج «مركز ســـلطان» 

اخليرية واالجتماعية.

 قال رئيـــس مجلس اإلدارة 
املنــــتدب لشــــركة  والعضو 
مركز ســـلطان أمين ســـلطان 
العيسى ان املشاريع اخليرية 
التـــي تقوم بها  واالجتماعية 
الشركة سواء كانت في شكل 
تبرعـــات عينيـــة او ماليـــة 
تأتي انطالقا من مســـؤوليتها 
االجتماعيـــة وحرصهـــا على 
املســـاهمة في تخفيف معاناة 
احملتاجني خالل الشهر الكرمي، 
وهذا ليس بجديد على شركة 
مركز سلطان، حيث دأبت الشركة 
سنويا على تقدمي تبرعات كثيرة 
للمجتمع اميانا منها بأنها جزء 
من هذا املجتمع، ومتاشيا مع 
السياسة العامة للشركة التي 
العمل  تقوم في االساس على 

اخليري.
  واضاف السلطان ان شركة 
«مركز ســـلطان» تنفذ حاليا 
مشروعني أولهما توزيع وجبات 
إفطار صائم في مساجد الكويت 
تشـــمل توزيع أكثر من ٤٠٠٠ 
وجبة يوميا للعمال وأصحاب 
البســـيطة والعمال في  املهن 
واملشـــروع  املستشـــفيات، 
الثاني لألســـر املتعففة داخل 
الكويـــت ويتـــم بالتعاون مع 
جمعية اإلصـــالح االجتماعي 
وقيمة املشروع ١٨٠ الف دينار 
عبارة عن قسائم شراء توزع 
املتعففة، موضحا  على األسر 
ان مشـــاريع الشركة اخليرية 

 أمين سلطان العيسى
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 العبدالهادي: تكثيف الحمالت اإلعالمية 
H١Nوتنسيق بين الهيئات والوزارات لمكافحة ١  

 «الكوليرا والناج» أيهما استحوذ بتلوثه على المياه
 حنان عبدالمعبود

  كوليرا.. أم بكتيريا شـــبيهة بالكوليرا؟ تصريحات متضاربة 
ملســـؤولني صعبت من قبول ان وزارة الصحة تتمتع بالشفافية 
الكافية لالعالن بصراحة عن نتيجة فحص العينات التي مت اخذها 
مـــن مياه البحر امللوثة، حيث أفادت مصادر مخبرية بأن التقرير 
الذي خرج من املختبر منذ ايام أشار الى ان هناك بكتيريا كوليرا 
فـــي املياه، اال ان الوزارة نفت أمس وجود البكتيريا، حيث صرح 
وكيل الوزارة بأن البكتيريا التـــي وجدت بالعينات هي بكتيريا 
شبيهة بالكوليرا وهي «الناج» ولم يوضح هل الشبه في األعراض، 
أم الشكل التشـــريحي لها. وقد اجتهنا بدورنا لسؤال مدير إدارة 
املختبرات د.إبراهيم املزيرعي الذي قال انه ال يعرف ما هي «الناج». 
ونفى ان تكون بكتيريا شـــبيهة أو ذات عالقة بالكوليرا. في حني 
أكدت مصادر مخبرية ان بكتيريا «الناج» هي أحد أنواع الكوليرا 
الكثيـــرة األنواع، ومنها «أنابا» و«أوجاوا» و«ناج» والكوليرا كما 
أوضحت املصادر هي عدوى معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام 
أو ماء ملوث بالبكتيريا، وأعراضها اســـهال مائي غزير ميكن ان 
يفضي سريعا الى اجلفاف الشديد والى الوفاة ان لم تتم معاجلته 
ســـريعا، وتظهر األعراض في فترة من ٦ ساعات إلى ٥ أيام بعد 

التعرض للبكتيريا. 

 حنان عبدالمعبود
  أكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان الوزارة ستقوم 
بتوفير أطباء لتوعية املعلمني حول مرض انفلونزا اخلنازير بكل 
املناطـــق التعليمية، فضال عن توزيـــع مطبوعات ومادة اعالمية 
على املدارس لشرحها وتقدميها للطالب أثناء بدء العام الدراسي. 
وأضاف العبدالهادي في تصريـــح صحافي عقب اجتماع اللجنة 
العليـــا النفلونزا اخلنازير والذي عقد يوم أمس برئاســـة وزير 
الصحة د.هالل الساير ان اللجنة استعرضت آخر التطورات اخلاصة 
باملرض على املســـتويني احمللي والعاملي. وقال ان وزارة الصحة 
ملتزمـــة بتوفير متطلبات وزارة التربية لتوفير بيئة صحية في 
املدارس من خالل جتهيز العيادات املدرسية وباألجهزة واملعدات 
والكـــوادر الالزمة ملكافحة الڤيروس. وذكر انه مت خالل االجتماع 
مناقشـــة قرارات عدة في شأن التنســـيق بني الوزارات والهيئات 
التي تضمها اللجنة في عضويتها مثل البلدية والداخلية والزراعة 

واجلمارك والبيئة.  

 خالل حفل تعارف للفائزين والمشاركين في جائزة االبن البار

 عصام بن حيدر وعلي حسن وإبراهيم البغلي وناصر اخلالدي خالل حفل للتعارف

 بشرى شعبان
  كشف الراعي جلائزة االبن البار 
البغلي عن قيام اجلائزة  ابراهيم 
باالتصاالت مع منظمة اليونسكو 
العتماد يوم بالسنة ليكون اليوم 
البــــار. وقال خالل  العاملي لالبن 
مؤمتــــر صحافي عقده امس االول 
التعارفي للفائزين  اللقــــاء  خالل 
بالســــنوات املاضية واملشــــاركني 
هذا العام: ان وزارة الشــــؤون قد 
وافقت على اشهار اجلمعية اخلاصة 
برعاية وتأهيل املســــنني ورفعت 
مذكرة بشأنها الى مجلس الوزراء 
إلصدار قرار اإلشــــهار الذي نأمل 
ان يتم في وقــــت قريب ملا تقدمه 
هذه اجلمعية من خدمات للمسنني. 
واشــــار الى ان وفودا من اجلائزة 
قاموا بجوالت على عدد من الدول 
اخلليجيــــة والعربية واالوروبية 
لنشر اجلائزة على املستوى العاملي، 
وقد القوا ترحيبا وقبوال في جميع 
الدول. كما اننا طرحنا اثناء الزيارات 
اقتراحا بإنشاء احتاد للجمعيات 
املختصــــة برعاية املســــنني على 
مســــتوى الدول العربية، ويكون 
مقره الكويت. وجميع الدول التي 
زرناها اعتبرت الكويت رائدة في 
مجال رعاية املسنني واالهتمام بكبار 
السن، وان اعتماد يوم عاملي لالبن 
البار سيكون اجنازا كبيرا للكويت 
صاحبة الفكــــرة. وتوجه البغلي 
بالشكر والتقدير لوزير الشؤون 
د.محمد العفاسي وقياديي الوزارة 
علــــى تبنيهم للجائــــزة ودعمهم 
املتواصل. وبدوره، استعرض مدير 
ادارة رعاية املسنني رئيس اللجنة 

العليا للجائزة علي حســــن جديد 
انشــــطة اجلائزة الذي ينطلق من 
فكرة تعميم اجلائزة على املستوى 
اخلليجي والعربي والدولي، وهذا 
عملنا عليه خالل السنوات الثالث 
املاضية. أما االعوام املقبلة، فسيكون 
التركيز على توعية املجتمع الطالبي 
من االول الثانوي حتى آخر سنة، 
فهناك برنامج مشــــترك مع وزارة 
التربيــــة لتنظيــــم جائزة خاصة 
البر  للطلبة كأفضل موضوع في 
بالوالدين، وان يتم اختيار ١٢ فائ زا 
في املناطق التعليمية الـ ٦ من كل 

منطقة طالب وطالبة.
  وكشف حسن عن التعاون مع 
الشباب والرياضة للتركيز  هيئة 
على الشباب واشراكهم في العمل 
التطوعي. وايضا سيكون للفائزين 
واملشــــاركني دور فــــي العمل مع 
اجلائزة في مشروع صديق املسن. 
وتوجه حسن بالشكر لكل الفريق 
العامل واملتطوع وراعي اجلائزة 
البغلي لرعايته للجائزة  ابراهيم 

وحتمله تكاليفها. وبدوره، توجه 
منسق عام اجلائزة ناصر اخلالدي 
بالشكر والتقدير لكل من ساهم في 
اجناح هذا العمل االنساني، موضحا 
ان الهــــدف من اللقاء هو التعارف 
وانشاء حلقة وصل مع الفائزين في 
العامني ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ واملشاركني 
في العام احلالي. واضاف: أردنا من 
اللقاء ان يكون للمصارحة والوقوف 
على آراء املشاركني بشأن اجلائزة 
واالعمال واالنشطة التي تقوم بها 

اللجنة املنظمة.
  واســــتعرض رئيــــس فريــــق 
التقييم منصور السالمني املعايير 
املعتمــــدة في التحكيــــم واختيار 
الفائزين، كاشفا عن مشاركة ١٨٠ 
استمارة  الذين شاركوا يستحقون 
الفوز. وبدوره، اشار نائب رئيس 
اللجنة العليا عصام بن حيدر الى 
ان احلفــــل اخلتامي جلائزة ٢٠٠٩ 
سيكون في ١٠/٢٠ بحضور حشد 
من الشخصيات، وسيتم تكرمي ٢٠ 

شخصية لبرهم بوطنهم. 

 البغلي: تنسيق مع اليونسكو العتماد يوم عالمي لالبن البار
  حسن: تنظيم جائزة للطالب البار بالتعاون مع «التربية»


