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ضم����ن إط����ار مس����ؤوليتها 
االجتماعية، وتوجهها الدائم نحو 
دعم املجتمع ومساندة املؤسسات 
والهيئات احمللية املعنية باملساعدات 
اإلنسانية ومد يد العون للمرضى 
واحملتاجني، تطلق الشركة الوطنية 
العقاري����ة حملتها األولى للتبرع 
بالدم، وذلك يوم اجلمعة املوافق 26 
نوفمبر عند متام الساعة الرابعة 
عصرا، وحتى الس����اعة العاشرة 
مساء في مشروع الواجهة البحرية 
»سوق شرق«، بالتعاون مع بنك 
ال����دم املركزي، حيث سيش����ارك 
بالتب����رع في ه����ذه احلملة كبار 

املس����ؤولني بالشركة، إلى جانب املوظفني والعاملني بها، والدعوة عامة 
جلميع املواطنني واملقيمني للمش����اركة في هذا احلدث.  ويهدف إطالق 
الشركة الوطنية العقارية هذه احلملة إلى دعم مخزون بنك الدم املركزي، 
وتعميق مفاهيم روح العطاء في نفوس جميع أفراد وش����رائح املجتمع 
بصفة عامة، وهي املفاهيم التي يحث عليها الدين اإلس����المي احلنيف 

إلثراء للعمل اخليري املشترك داخل املجتمع. 
هذا وصرح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية خليل العبداهلل، 
بأن التبرع بالدم يدعم دخول الكويت ضمن الدول ذات النظام الصحي 
األكث����ر تطورا، الفتا إلى ان منظمة الصحة العاملية تضع ضمن معايير 
تقيمه����ا للتطور الصحي في أي دولة زي����ادة أعداد املتبرعني، وبالتالي 
احلفاظ على نس����ب احتياطية من الدم تكون كافية للمرضى احملتاجني 
إليه، وانه من هذا املنطلق ستعمل الشركة على استقطاب أكبر عدد من 

املتبرعني للمساهمة في إجناح حملتها األولى للتبرع بالدم. 

فريحة األحمد: العمل الخيري
جزء أصيل من المجتمع الكويتي

ندى أبونصر
أقامت اخوي���ة أم المعونة 
الدائم���ة لل���روم الكاثولي���ك 
الخيري  الملكي���ة معرضه���ا 
التوالي  السادسة على  للسنة 
في بيت لوذان برعاية وحضور 
رئيس���ة الجمعي���ة الكويتية 
لألسرة المثالية الشيخة فريحة 
الس���وري  األحمد والس����فير 
بس���ام عبدالمجيد والس���فير 
اللبنان���ي بس���ام النعمان���ي 
والنائب البطريركي في الخليج 
االرش���مندريت بطرس غريب 
وحشد من الشخصيات البارزة 

والمرموقة في المجتمع.
وأكدت الشيخة فريحة خالل 
افتتاحها المعرض الخيري ان 
العمل الخيري جزء اصيل من 
المجتمع الكويتي، وزادت بانها 
تشجع جميع االعمال الخيرية 
الفئات  التي تصب مصلح���ة 
الدين  ان  المحتاجة، وبين���ت 
التكافل  الى  االس���المي يدعو 
وانه ال يفرق بين مسلم وغير 

الجميع متساوون  مسلم وان 
في الحقوق والواجبات.

الش���يخة فريحة  واشارت 
االحمد الى ان جميع المنتجات 
المشاركة في المعرض كلها من 
االعمال اليدوية لن�ساء سوريات 
ولبنانيات واردنيات، وسيعود 
ريع المعرض الى جميع األسر 
الدول  المحتاجة لكل من هذه 

المشاركة.
المنتج���ات  واضاف���ت: ان 
اليدوية تلقى رواجا لدى الجميع 
في كل المجتمعات النها صحية 

اكثر من المنتجات االخرى.
واوضحت الشيخة فريحة 
انها سعيدة بانه تم تخصيص 
جزء م���ن المع���رض لعرض 
منتج���ات ذوي االحتياج���ات 
الخاصة حي���ث ان منتجاتهم 

في غاية الروعة والجمال.
كما اكدت ان ذوي االحتياجات 
الخاصة اصح���اب ذوق رفيع 

ولديهم حس فني عال.
ومن جانبه لفت االرشمندريت 

بطرس غريب الى ان الهدف من 
المعرض تش���جيع المنتجات 
النس���ائية الكويتي���ة وغرس 
العمل الخيري في الجميع الن 
كل االديان الس�ماوية تحث على 
البشر  التعاون والتكافل بين 
ورعاي���ة المحتاجي���ن في كل 

اصقاع االرض.
وشكر غريب الشيخة فريحة 
على رعايتها الدائمة والمستمرة 

للمعرض وحضورها.
م���ن جهتها قالت رئيس���ة 
الدائمة سميرة حداد  االخوية 
ان المع���رض يق���ام س���نويا 
في بيت ل���وذان وفي كل عام 
النسائية  المش���اركات  تزداد 
وتزداد المنتجات من حلويات 
وشراشف، ومؤونة، واشغال 
يدوي���ة والتي تلق���ى رواجا 

كبيرا.
واش�����ارت ال���ى ان اهمية 
المعرض تكمن ف���ي ان هدفه 
االساس���ي يصب في مصلحة 

االنسانية والمحتاجين.

رعت السوق الخيري الذي تنظمه النيابة البطريركية للروم الكاثوليك

 الش��يخة فريحة األحمد والس��فيران الس��وري بس��ام عبداملجي��د واللبناني بس��ام النعماني واالرش��مندريت بطرس غريب
)فريال حماد(وزوجة السفير اإليطالي 

»الصحة« تبدأ أكبر حملة للتبرع بالدم غداً
د.رنا العبدالرزاق: 450 متبرعًا استجابوا للنداء في اليوم األول 

د.رنا العبدالرزاق

سعد الراجحي

فيصل الدوسري

حمود الرومي

حنان عبدالمعبود
أعلن مدي���ر إدارة العالقات 
العامة واالعالم بوزارة الصحة 
ال���وزارة بتنظيم  عن مبادرة 
بالدم بالتعاون  حملة للتبرع 
مع بنك الدم تبدأ غدا األربعاء 
في مبن���ى وزارة الصحة من 
الس���اعة الثامنة صباحا حتى 

نهاية الدوام الرسمي.
وقال الدوسري في تصريح 
له ام���س ان هذه احلملة تأتي 
تفاعال مع احلاجة املاسة لبنك 
الدم لتبرع املواطنني واملقيمني 
في الكويت بالدم، وذلك لس���د 
النقص في مخزون الدم الذي 
يعاني منه بنك الدم، ولتلبية 
حاج���ة املستش���فيات خاصة 

مشيرا الى ان احلملة ستستمر 
على التوالي في جميع مرافق 
ومستش���فيات وزارة الصحة 

بعد إج���ازة العيد التي حالت 
دون تب���رع املتبرعني، اضافة 
الى احلوادث خالل تلك الفترة، 

أسامة أبوالسعود
دع���ت جمعي���ة االص���الح 
االجتماعي أعضاءها واملنتسبني 
اليها ومحبيها الى االستجابة لنداء 
بنك الدم والتبرع لتأمني املخزون 
الالزم لالس���تخدام في العمليات 
اجلراحي���ة لدى املستش���فيات 
واملراك���ز الصحي���ة. جاءت هذه 
الدعوة على لسان رئيس اجلمعية 
حمود الرومي الذي حث في بيان 
له على املبادرة ألداء هذا الواجب 
االنساني واعتبره »شهامة وطنية« 
وعده م���ن الصدقة اجلارية التي 
حتيي النفوس )ومن أحياها فكأمنا 
أحيا الناس جميعا(. وقال الرومي 
في تصريحه ان النداء الذي وجهه 
بنك الدم الكويتي يتطلب التزاما 
عاليا من أبناء الش���عب الكويتي 
مواطنني ومقيمني، وإن اهلل حبانا 
به���ذه االرض الطيبة وبالصحة 
والعافية، وان زكاتها تستوجب 
السعي ملثل هذا اخلير الذي يساهم 
في سد العجز والنقص لدى بنك 

الدم.
الى ذلك وضمن استراتيجية 
االمانة العامة للجان الزكاة بجمعية 

االصالح االجتماعي واهتمامها برفع 
املهارات الوظيفية ملوظفيها شاركت 
االمانة العامة وع����دد من اللجان 
التابعة لها في »دورة مهارات عملية 
ف����ي االدارة« للمحاضر د.طارق 
السويدان، وذلك على مسرح بيت 

الزكاة في جنوب السرة.
وتناول����ت ال����دورة مجموعة 
من احمل����اور، ش����ملت مدخال في 
العامة، واطاللة على  علم االدارة 
العمليات االدارية واملهارات االدارية 
ونظرة في االجتاه����ات احلديثة 

أو التش����ابك مع العلوم االخرى، 
والتخطيط.

من جهته، دعا سعد الراجحي 
الى تطوير فرص التدريب للعاملني 
في العمل اخليري لالستفادة من 
التوجه����ات احلديثة ف����ي االدارة 
مبا يخدم يس����ر العمل ويس����هل 
انسيابه س����واء للمحسن الكرمي 
أو املستفيد، موضحا ان الدورات 
التدريبية تشكل فارقا في رفع كفاءة 
املوظف، وتطوير قدراته الوظيفية 

املختلفة.

املنتشرة في جميع محافظات 
الكويت وذلك لتلبية احلاجة 
اليومية للدم، مبينا انه مت اصدار 
تعميم بهذا الشأن وتوزيعه على 
جمي���ع إدارات الوزارة لتلبية 

نداء بنك الدم.
وناش���د الدوس���ري باسم 
ادارة العالقات العامة واإلعالم 
بال���وزارة جمي���ع املوظف���ني 
والعاملني بالتعاون في إجناح 
احلملة من خالل التبرع بالدم 
للمس���اهمة في إنق���اذ ارواح 
اآلخرين، مشيرا الى ان هذا األمر 
يعتبر واجب���ا وطنيا، وايضا 
صدقة مأجور عليها املتبرع الذي 
لن يس���تغرق منه األمر سوى 
عش���ر دقائق يتبرع بها بالدم 

إلنقاذ حياة إنسان.
ومن جانبه���ا، ثمنت مدير 
الدم  ال���دم ببنك  خدمات نقل 
د.رنا العبدالرزاق مبادرة وزارة 
الصحة، وقال���ت في تصريح 
صحافي ان النقص الذي يعاني 
منه بنك الدم في كل الفصائل 
وليس فصائل بعينها، ونحمد 
اهلل على االستجابة السريعة 
ألهل اخلي���ر حيث بدأ التوافد 
على البنك للتبرع امس األول 
وبلغ عدد املتبرعني هذا اليوم 
نح���و 450 متبرع���ا، ونتوقع 
خالل اس���بوع او عشرة ايام 
ان يستعيد بنك الدم مخزونه 

بفضل املتبرعني الكرام.

..و»اإلصالح« تدعو إلى االستجابة لنداء  بنك الدم
..و»الوطنية العقارية« تنظمأمانة الجمعية شاركت في دورة مهارات عملية في اإلدارة

حملة وطنية للتبرع بالدم

خليل العبداهلل


