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منطاد الشكر

الرشود: مؤسسة الموانئ حريصة على المشاركةباألعياد

النصف: »نادي األمل« يعمل على الكشف المبكر للسرطان

الشمري: إشراك مرضى اللوكيميا في المناسبات الوطنية
بشرى شعبان

نظمت مجموعة نحن نهت���م ومجموعة وي كار غروب حفال 
ترفيهيا الطفال املستشفى الوطني )مرضى اللوكيميا( امس في 
مجمع األڤنيوز وقد اشار رئيس املجموعة عبدالرحمن الشمري 
الى ان اليوم املفتوح الطفال اللوكيميا يأتي ضمن سلسلة االنشطة 
التي تنظمها املجموعة التطوعية لهذه الفئة من األبناء. وقال في 
تصريح صحافي انها للسنة الرابعة على توالي حتتفل املجموعة 
م���ع ابناء مستش���فى البنك الوطني مبناس���بة االعياد الوطنية 
علما ان احتفال هذا العام له نكهة خاصة مبناسبة مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو مقاليد االمارة ومرور خمسني 
عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير حيث اردنا ان يكون 
االحتفال على مس���توى املناسبات الوطنية، فكان يوما مفتوحا 
شارك فيه ما يزيد على 50 طفال من االطفال املرضى وكان حتت 

شعار »بتواصلنا نهتم«.
وتابع: رأينا ان يكون االحتفال في مكان ترفيهي بهدف رسم 
البسمة على وجوه هؤالء االطفال ولنقول لهم والولياء أمورهم 

اننا معكم وإلى جانبكم.
وعن عدد املتطوعني في املجموعة اوضح الشمري ان هناك 20 
متطوعا من مختلف الفئات العمرية وعدة جنسيات. وعن انشطة 
املجموعة قال انه���ا حققت أهدافها بعملها مع مرضى  اللوكيميا 
)األطف���ال( دون غيرهم، ألننا وجدنا ان الفئات األخرى من ذوي 
االحتياجات اخلاصة يعمل معها الكثير من الفرق التطوعية ونحن 
نحرص على ان يكون على األقل كل شهرين نشاط مجدد ونقوم 
بحصر مواليد الش���هر وننظم لهم حفل عي���د ميالد جماعا، كما 
ننظم احتفاالت خاصة كل شهرين، الى جانب االحتفاالت باألعياد 
الوطنية واملناس���بات، وحاليا نعمل على اعداد مهرجان ترفيهي 

كبير مبناسبة يوم الطفل العربي والعاملي في شهر مارس.
اما املتطوعة منى العتيبي فتوجهت الى فئة الشباب بالقول 
ان العمل التطوعي يصقل ش���خصية الطفل ويساهم في بلسمة 
ألم احملتاجني للبسمة، وكان اختيارا لالنضمام الى هذه املجموعة 
قبل عامني الهتمامها بفئة مرض الالكيميا وأمتنى على الشباب 
ان ينخرطوا في العمل التطوعي ويساهموا في تنمية مجتمعهم 

وشخصيتهم.
اما املتطوعة دانا ياس���ني فقالت قبل عامني انضممت للعمل 
مع هذه املجموعة إلميان���ي بأهمية العمل التطوعي في املجتمع 
وكنت أنا وشقيقتي التي توفيت العام الفائت، وهذا العام كانت 
هناك لفة من املجموعة ان اقامت ركنا خاصا باسمها »هال كورنر« 
حتية لذكراها وجهودها مع املجموعة. وناشدت فئة الشباب املقيم 
باألخص باالنخراط في العم���ل التطوعي لرد اجلميل للمجتمع 

الذي وفر لهم األمن واألمان االجتماعي.
اما املتطوع بالل جمعة فرأى ان انخراط الش���باب في العمل 
التطوعي يقدم لهم الكثير اذ يساهم في صقل شخصيتهم وبناء 
ش���بكة من عالقاتهم االجتماعية ويفسح املجال لهم للقيام بدور 

فعال في بناء املجتمع.
وعن احلفل قال جمعة انه يتخلله العديد من املسابقات واأللعاب 

الترفيهية التي تدخل البهجة في نفوس األطفال.

ندى ابونصر
الثقافية  اكدت رئيس���ة اجلمعية 
النسائية شيخة النصف ان دور نادي 
االمل دور ترفيهي ونفس���ي لتسهيل 
الت���ي يتالقها مرضى  عملية العالج 

السرطان في النادي.
واضافت ان النادي يستقبل املرضى 
5 ايام في االسبوع ويتم تأمني جميع 
له���م باالضافة  املأك���والت الصحية 
الى اقام���ة حفالت ترفيهية للمدارس 

والشركات التي تقصد النادي.
ونوهت بأن ن���ادي االمل ملرضى 
السرطان مقام منذ 22 سنة والهدف 

االساسي هو العالج والترفيه.
كما ان النادي بدأ منذ 8 س���نوات 
باقامة حمالت خاصة لنشر التوعية 
الثدي، وتتخلل احلمالت  بس���رطان 
محاض���رات يلقيها متخصصون كما 
انه منذ 3 س���نوات اصبحت احلملة 
اوسع واكبر بالتعاون مع وزارة الصحة 
في الكشف املبكر عن سرطان الثدي، 
واوضحت خالل االحتفال الذي اقيم في 
اجلمعية الثقافية النسائية الطفال نادي 
االمل للمشاركة في االعياد الوطنية انه 

مهرجان سنوي يشارك فيه 120 طفال 
وتتخلله املسابقات ويتم توزيع الهدايا 
والوجبات في جو من الفرح وااللفة.

كما اضافت ان مشروع االمل للجميع 
� للكويتي وغير الكويتي � من جميع 
اجلنس���يات، دون اي حتيز وجميع 
الذين ليست لديهم قدرة على مصاريف 
العالج تتم معاجلتهم بالتنسيق مع 

النادي.
كما انه يوجد نادي االصدقاء في 
مستش���فى الطب النفسي الذي يوفر 
للمرضى الترفيه وخالل شهر رمضان 

يتم توفير املأكوالت الكويتية لهم.
ومن جانبها قالت مش���رفة نادي 
االمل نادية جاب���ر اننا اليوم نحتفل 
مبرور 50 سنة على استقالل الكويت 
و20 س���نة على التحرير و5 سنوات 
على تولي احلكم ونحن نس���عى في 
جميع املناسبات واالعياد ان نقيم مثل 
هذه االحتفاالت التي نس���تطيع فيها 
مشاركة االطفال الفرحة والتعبير عن 
مشاعره، ونقوم بجلب الشخصيات 
احملببة واقامة املسابقات ونوزع عليهم 

الهدايا.

واشار الرشود الى انه يوجد 
العديد من املوظفني ومن جميع 
ادارات وقطاعات املؤسسة للرد 
على استفسارات اجلمهور بشأن 
املوانئ وكيفية دخول وخروج 
السفن وحتميل البضائع  وغيرها 

من انشطة املؤسسة.

والتاريخي للكويت.
وأكد الرش���ود أن املؤسسة 
حريصة عل���ى التواجد في كل 
املناسبات لتوطيد عالقتها مع 
املواطنني، كما ستقوم بتوزيع 
العديد من الهداي���ا التي تظهر 

تاريخ املؤسسة.

دورها احملوري والرائد في هذا 
املجال عبر مس���يرة مس���تمرة 
م���ن العم���ل الدؤوب للس���عي 
بالنهوض باقتصاد البالد، بجانب 
الرسمي واملطلوب في  التفاعل 
تلك املناس���بات الت���ي تعكس 
أهم عالمات التطور السياس���ي 

هذا املعرض املهم يأتي استجابة 
لتوجيهات مدير عام املؤسسة 
العلي  الش���يخ د.صباح جابر 
الستعراض  تاريخ املؤسسة في 
الذي حققته  الكويت والتطور 
منذ تأسيسها الى اليوم ودورها 
في االقتص���اد الكويتي وتبيان 

اشاد  وزير املالية مصطفى 
الشمالي بجناح مؤسسة املوانئ 
والعاملني به املشارك في معرض 
االستقالل 50 الذي تقيمه وتنظمه 
الدولي  الكويت  شركة معرض 
بأرض املعارض الدولية مبشرف 
بالتع���اون مع جلنة تنس���يق 
وترتيب القطاع اخلاص واالهلي 
لالحتفال مبناسبة مرور 50 عاما 
على استقالل الكويت و20 عاما 
على حتريرها و5 سنوات على 
تول���ي صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم في البالد.
وقال مسؤول جلنة االعياد 
الوطنية في املؤسسة بدر الرشود 
ان وزي���ر املالية أعجب بجناح 
املؤسسة املقام في جناح 6 بأرض 
املعارض، واعرب عن سعادته 
بالكفاءات الكويتية بعد استماعه 
لشرح واف عن نشاط كل ادارة 
على حدة السيما ادارة الرافعات 
اجلس���رية حيث فوجئ الوزير 
بوجود كفاءات نسائية تشتغل 

في الرافعات اجلسرية.
واوضح الرشود في تصريح 
صحافي ان مشاركة املؤسسة في 

من خالل مشاركتها في معرض االستقالل 50

خالل االحتفاالت باألعياد الوطنية في الجمعية الثقافية النسائية

مجموعة »نحن نهتم« التطوعية نظمت يومًا مفتوحًا ألطفال اللوكيميا تحت شعار »بتواصلنا نهتم«

األطفال خالل احلفل

)قاسم باشا(فريق املتطوعني ويضم عبدالرحمن الشمري ومنى العتيبي ودانا ياسني وبالل جمعة

جانب من االحتفال

جناح مؤسسة املوانئ في املعرض  

إطالق منطاد الشكر في مدينة بريستول 
عرفانًا بدور لندن في التحرير

لندن � كونا: أطلق رئيس فريق منطاد االمارات 
الكابنت طيار عبدالعزيز املنصوري امس منطاد 
»الشكر« في سماء مدينة بريستول البريطانية 
كتعبير عن شكر وعرفان الكويت حكومة وشعبا 
للمملكة املتحدة نظير دورها املتميز ومساهمتها 

في عمليات التحرير.
وابلغ املنصوري »كونا« في اتصال هاتفي بأن 
املنطاد الذي اطلق عليه »الشكر« ميثل اهداء من 
الكويت حكومة وشعبا للدول التي ساهمت في 
حترير الكويت من االحتالل العراقي البائد مبا 

فيها اململكة املتحدة.
واضاف »ان هذا العمل الدولي الكبير والفريد 
م���ن نوعه يأتي ضمن التجهيزات الكبيرة التي 
تقوم بها وزارة االعالم الكويتية الحياء الذكرى 

ال� 20 لتحرير الكويت«.

واوضح أن هذا الطيران التجريبي في مدينة 
بريس���تول البريطانية يعتبر جتهيزا للجولة 
الدولية التي ستجوب الدول املساهمة في دحر 

الظلم والطغيان الذي تعرضت له الكويت.
وذكر ان »تصنيع منطاد الشكر الذي يحمل 
اع���الم دولة التحالف اضاف���ة الى علم الكويت 
يأتي تقديرا من صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد لكل من ساهم في نصرة الكويت 

وشعبها األبي«.
وأشار الى ان فكرة تصنيع منطاد يحمل اعالم 
دول التحالف والطيران ب���ه في دول التحالف 
يأتي ضم���ن احلرص الكبير الذي توليه وزارة 
االعالم الكويتية على نش���ر ثقافة الكويت وملا 
يدعو له شعب الكويت لرد اجلميل جلميع من 

ساهم في نصرته.

يحمل أعالم دول التحالف وعلم الكويت


