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السكنية: توزيع بطاقات القرعة لبيوت مدينة سعد العبداهلل

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
صباح الثالثاء بتوزيع بطاقات دخول القرعة 
ملشروع مدينة سعد العبداهلل قطعة 8 لعدد 

160 بيتا.
علما ان املؤسسة قد خصصت يومي االثنني 
والثالثاء املوافق 10ـ  11 اجلاري موعدا لتوزيع 
بطاقات القرعة ملشروع مدينة سعد العبداهلل 

حيث وصل تاريخ التخصيص االساســـي 
الى 1995/11/32 وما قبل، اما توزيع بطاقات 
االحتياط فقد حددت املؤسسة اليوم اخلميس 
2010/5/13 موعدا لتوزيعها، واجلدير بالذكر 
ان املؤسسة حددت االثنني املقبل موعدا الجراء 
القرعة على هذه البيوت في مســـرح مبنى 

املؤسسة بجنوب السرة.

ر« القويضي: الربط اآللي بين »الُقصَّ
والجهات الحكومية يجري بشكل منتظم

بهدف توفير أكبر قدر من الخدمات للقصّر

مت تدشني حملة للتبرع بالدم يومي اخلميس واجلمعة املوافقني 
30 أبريل املاضـــي وأول مايو اجلاري وذلك مبشـــاركة بنك الدم 
وجوالة بيوت شباب الكويت بالدعم الكامل وبرعاية مركز املؤمترات 
والرويال ســـويت ـ املنطقة احلرة حيث لبى نداء الدعوة للتبرع 

عدد كبير من املواطنني واملقيمني.

أشاد نائب املدير العام للشـــؤون اإلدارية واملالية بالهيئة 
العامة لشـــؤون القصر مبارك القويضي بأداء رئيس وأعضاء 
فريق العمل الذين مثلوا الهيئة مبشروع امليكنة لصالح الرعاية 
السكنية وعلى رأسهم طارق الشطي مدير مركز نظم املعلومات 
وبارك جهودهم املضنية، التي أثمرت باعتبار الهيئة هي اجلهة 

األولى التي تفّعل الربط اآللي مع الرعاية السكنية.
ويأتي هذا اإلجناز ضمن اخلطة املدروســـة واجلهود التي 
تستحق الثناء والتقدير التي قام بها نائب املدير العام لشؤون 
تنمية املوارد البشرية رئيس مشروع امليكنة باملؤسسة العامة 
للرعاية الســـكنية نبيل اخلرافي وفريق العمل املشـــارك من 
اجلهات احلكومية، حيث مت فحص جميع الوثائق واملعامالت 
املطلوب إجنازها آليا بني هيئة القصر والرعاية السكنية، وقام 
على أثرها ممثلو الهيئة بتقدمي الدعم واملشاركة الفاعلة لنجاح 
املشـــروع بالدرجة األولى وحتقيق اجلودة الشاملة للخدمات 

املقدمة، تسهيال وتيسيرا لإلخوة املواطنني.
ومن جانب آخر، أوضح القويضي ان مشاريع الربط اآللية 
بني الهيئة واجلهات احلكومية األخرى جتري بعملية منتظمة 
على أكثر من صعيد والهدف األساســـي منها توفير أكبر قدر 
من اخلدمات التي يحتاجها القّصر واملشـــمولون بالرعاية عن 

طريق املوقع اإللكتروني.

جانب من عملية التبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم برعاية مركز المؤتمرات 
والرويال سويت ـ المنطقة الحرة

تحت شعار »نقاوم لنعيد االبتسامة ألطفالنا«

»بسمة السورية« أقامت عشاء خيريًا
لدعم األطفال المصابين بالسرطان

برعاية الشيخة د.رشا 
الصباح أقامت جمعية بسمة 
السورية حفل عشاء خيري 
لدعـــم األطفال المصابين 
بالسرطان بحضور نخبة 
من الشـــخصيات البارزة 
في المجتمع، أحياه الفنان 
جورج وســـوف وعازف 
الكمان جهاد عقل ونخبة 
من نجوم الدراما السورية 
على رأسهم الفنان القدير 
دريد لحام واالعالمي القدير 
جورج قرداحـــي، وذلك 
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مايو 2010 بقاعة الراية.
ويأتي هذا الحفل تحت 

شعار »نقاوم لنعيد االبتسامة ألطفالنا« إيمانا من 
جمعية بسمة بروح األخوة والتعاون التي تربط 

الشعبين الشقيقين الكويتي والسوري.
والجدير بالذكر أن جمعية بسمة هي منظمة 
أهلية تطوعية سورية تدعم األطفال المصابين 
بالسرطان وتأهيلهم تأسست للعمل على تحسين 
الواقع الصحي واالجتماعي لألطفال المصابين 
بالسرطان في ســـورية من خالل تقديم الدعم 
النفســـي والمعنوي لألطفال وتأهيلهم خالل 
فترة العالج، كما تعمل على دعم عائالت هؤالء 

األطفال ماديا لتحمل نفقات 
المعالجـــة، ودعم وحدة 
معالجة سرطانات األطفال 
في ســـورية طبيا بهدف 
الخدمات  تحســـين واقع 
الطبيـــة المقدمة لألطفال 
المبـــادرات  وتشـــجيع 
المتعلقة بإنشـــاء وحدة 
جديـــدة محليا، ونشـــر 
التوعية المجتمعية حول 
الســـرطان عند  مـــرض 

األطفال.
كما تقوم بسمة بتقديم 
الجزء األكبر من خدماتها 
المصابين  لكل األطفـــال 
بالسرطان والموجودين 
على األراضي السورية بغض النظر عن الجنسية 
أو الديانة وتشـــمل هذه الخدمـــات التي تفيد 
الجميع كل برامج دعم الدواء والسكن والدعم 

النفسي والتوعي.
هذا وكانت جمعية بسمة قد قامت بتسجيل 
أكثر من 1600 طفل في برنامج دعم الدواء من 
جميع المحافظات السورية إضافة إلى استقبال 
أكثـــر من 800 عائلة في برنامج دعم الســـكن 
كمـــا خدمت آالف األطفال في برامجها الخاصة 

بالدعم النفسي.

الشيخة د.رشا الصباح

شعار جمعية بسمة


