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دورات مجانية لإلسعافات األولية بجمعية صندوق إعانة المرضى

قال املدي����ر التنفيذي للجمعية فيصل الياق����وت انه وفي اطار اجلهود 
التوعوي����ة التي تبذلها جمعية صندوق اعانة املرضى، تقيم جلنة التنمية 
االجتماعية مبقر اجلمعية في منطقة القادس����ية عددا من الدورات املجانية 
لالسعافات االولية عن حوادث البر وحوادث املنازل لفئة النساء واالصابات 
البحرية لفئة الرجال بجانب دورة تدريبية عن مبادئ صيانة احلاسب اآللي 

لكل راغب في التزود من علوم احلاسب اآللي من الشباب والرجال.
وبني الياقوت ان الدورات تأتي في اطار اخلدمات التوعوية والتدريبية 

التي تقدمها اجلمعية ملختلف شرائح املجتمع بهدف نشر التوعية الصحية 
بني كل افراد املجتمع، موضحا ان الدورات تقام حاليا مبقر اجلمعية بالقادسية 
عل����ى يد متخصصني للتدريب على انقاذ احلي����اة بهدف تعريف رواد البر 
باملشاكل التي قد يتعرضون لها اثناء تواجدهم بعيدا عن املستشفيات واملراكز 
الصحية وكذلك للنساء الالئي قد يتعرضن هن او ابناؤهن حلوادث منزلية 
طارئة والتدريب على أفضل طرق االس����عافات االولية التي ميكن ان تكون 

سببا في انقاذ حياة انسان قد يتعرض حلادث او اصابات طارئة.

فارعة السقاف تتحدث للمتطوعني)أسامة البطراوي(لقطة جماعية للجان لوياك التطوعية

اسعافات أولية

»لوياك« اختتم برنامجه الصيفي: دعوة للتطوع وترسيخ القيم الحميدة في النفوس

دارين العلي 
احتفل مركز لوذان لدعم الشباب )لوياك( اول من امس بختام 
البرنامج الصيفي له بإقامة البرنامج االسبوعي األخير للطلبة 
املشاركني في البرنامج التدريبي الصيفي مصحوبا مبعرض سنوي 

جلميع جلان لوياك ال�19 إلبراز اعمالها وانشطتها. 
وقالت عضو مجلس االدارة فتوح الداللي في االحتفال ان نهاية 
االنشطة التطوعية املصاحبة للعمل الصيفي ال تعني نهاية هذا 
العمل اذ سيستمر حتى الشهر املقبل مشيرة الى انه في املوسم 
احلالي شاركت 60 شركة في برامج لوياك من ضمنها 7 جدد مما 
يعني جناح لوياك والطلبة املشاركني في جذب الشركات وهذا امر 
ال يحققه س���وى الطلبة اجلادين الذين يعملون بكل جهد وتفان 

وهو نتاج الصورة املشرقة التي يقدمها املتطوعون. 
اما عن اجلان���ب التطوعي فقالت ان املعرض املصاحب حلفل 
اخلتام سيظهر ابداعات الطلبة مؤكدة ان رسالة »لوياك« في عمله 
التطوعي هو تبني قضية وليس العمل ملجرد العمل فالتطوع يجب 

ان يكون مستمرا ومتواصال وال يقتصر على مواسم محددة. 
ووجهت رسالة الى الطلبة املش���اركني بان من يرد ان يكون 
قائدا ناجحا وان يحقق شيئا مهما في حياته فعليه ان يجعل من 
قيم لوياك التي تقوم على احملبة واالبداع واملصداقية وااللتزام 
والتمكن واملعرفة والعطاء نبراس���ا له وان تكون جزءا ال يتجزأ 

من حياته النه دون هذه القيم لن يحقق احد التقدم. 
اما مسؤول التدريب في الهالل األحمر ناصر الفريح فلفت الى 
ان العمل التطوعي يتسم باألهمية القصوى مشيرا الى وجود اكثر 
م���ن 2000 متطوع ومتطوعة في الهالل األحمر مؤكدا ان النجاح 
يبدأ من الشباب املتحمس ألن االنسان ووفق الدراسات العاملية 
لديه قدرات خيالية وعظيمة ولكنه بحاجة الى التدرب للكشف 

عن قدراته وكسر حاجز اخلوف. 
ونصح الش���باب بان يكونوا »بصريني« ال سمعيني فقط وان 
يكونوا من اصحاب اخلبرات ونقل خبراتهم للجميع وترك السلبية 

بل ان يكونوا ايجابيني دائما لتحقيق مستقبل افضل. 
وحتدثت نائب رئيس مجلس االدارة فارعة الس���قاف للطلبة 
مش���يرة الى ان برامج لوياك ال تنتهي بانتهاء البرنامج الصيفي 
مؤكدة انها مس���تمرة في الداخل واخلارج الفتة الى مس���ابقات 
مهمة ذات حوافز جيدة سيطلقها املوقع املخصص للوياك، داعية 
الشباب للدخول الى املوقع والتعرف على انشطة املركز وبرامجه 

واملشاركة فيها. 
اما نائب رئيس قسم التطوع فاطمة البلوشي فوجهت الشكر 
لكل من س���اهم في اجناح البرنامج وللمش���رفني املتطوعني في 
اللج���ان على اختالفها معتبرة ان التطوع ميزة يجب ان يحافظ 
عليها البش���ر وان ميارس���وها في حياتهم ألهمية ما تتركه في 

نفوسهم من قيم. 
وتخلل االحتفال مناذج من جت���ارب الطلبة وعروض مرئية 
لبعض جلان »لوياك« وهي جلنة »كاش« التي تعمل مع اجلمعية 
الكويتية لرعاية األطفال في املستش���فى وبيت عبداهلل وجلنة 
هومز التي تقوم بترميم منازل األس���ر الفقيرة وقد قامت خالل 
املوسمني املاضي واحلالي بترميم 3 منازل في الكويت و3 أخرى 
في لبنان اما جلنة ارادة وطموح واعضاؤها من األطفال فعملها 
يقوم على تنظيم الزيارات لدور األطفال واملسنني إلدخال البهجة 
الى قلوبهم فيما عرضت جلنة الهالل مشهدا متثيليا قصيرا عن 

طريقتها في العمل إلسعاف املصابني واخالئهم.
وفي ختام احلفل جال احلضور على املعرض املصاحب والذي 
تضمن عمل اللجان املش���اركة في »لوي���اك« وانتاجاتها خالل 5 
اسابيع من العمل مدة البرنامج الصيفي ومن هذه اللجان جلنة 
التوعية البيئية، جلنة كاش، جلنة التوعية املرورية، مركز الكويت 
للتوحد، جلنة التوعية التراثية، جلنة مكافحة املخدرات، جلنة 
احلضانة العائلية، جلنة دار املس���نني، جلنة التوعية الصحية، 
جلنة الس���الم، جلنة ش���واطئ الكويت، جلنة االرادة والطموح، 
جلنة الهالل األحمر، جلنة مركز اخلرافي لرعاية املعاقني، جلنة 

اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني.

60 شركة ساهمت في برامج »لوياك« الموسم الحالي


