
أكد مسؤول في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل حرص الوزارة 
على رعاية جميع أبنائها في دور 
الرعاية املختلفة، الس����يما االبناء 
والبنات املسجلني في ادارة احلضانة 
العائلية. وقال مدير ادارة التوعية 
واإلرش����اد التابعة للوزارة د.فهد 
الوردان في تصريح صحافي، ان 
التوعية واالرشاد مستمرة  ادارة 
في نصح وارشاد ابنائها وبناتها 
بعد زواجهم وخروجهم من دور 
الرعاية. وأضاف انهم ال ينقصون 
عن اخوتهم الذين مازالوا في دور 
الرعاية أهمي����ة، لذا تعمل اإلدارة 

على إعداد برامج خاصة للمتزوجني واملتزوجات وعائالتهم باصطحابهم 
ألداء مناسك العمرة خالل اجازة نصف السنة وحضور الدروس الدينية 
واحملاضرات الثقافية والرحالت الترفيهي����ة. وذكر د.الوردان ان باقي 
البرامج املقامة لهذه الفئة هي عبارة عن دورة ربيعية بعنوان »مبدعات 
صغيرات« ومحاضرات عدة منها: »أهداف وحكم في تعدد زوجات الرسول 
الكرمي« و»نصائح إلصالح البيوت« و»األسرة وتربية األبناء« و»مسابقة 
الكتيب اإلس����المي«، مضيفا ان اإلدارة تنظم دورات تنشيطية ملوظفي 
االدارة حول كيفية التعامل مع ابناء دور الرعاية. وقال ان االدارة نّظمت 
أنش����طة ومسابقات ومهرجانا ثقافيا في حب الوطن ووجوب االلتفاف 
حول القيادة ومحاضرات حتث على السمع والطاعة لولي األمر مبناسبة 
اليوبيل الذهبي لالستقالل ومناسبة مرور 20 عاما على حترير الكويت 

ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
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الساير بعد تدوير مديري المستشفيات: تغييرات أخرى في المناطق قريبًا

حنان عبدالمعبود
صرح وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير بأن التدوير والتغيير الذي 
اعلن اول من امس بني بعض مديري 
املستشفيات ورؤساء الرعاية االولية 
باملناطق الصحية ستليه تغييرات 
اخرى باملناطق الصحية كإدارات 

وكذلك باالدارات املركزية.
جاء ذلك على هامش االحتفال 
الذي اقامته سفارة اليمن بالكويت 
لتكرمي وزير الصحة ووكيل الوزارة 
ومدير ادارة العالقات العامة وحشد 
كبير من االطباء والعاملني بالوزارة 
وجمعية الهالل االحمر تقديرا ملا 
قدموه من مساعدات وعالج للجرحى 
اليمنيني، واكد د.الساير على عمق 
العالقات الكويتية � اليمنية وقال: ان 
اليمن اخواننا، وهذا بلدهم الثاني، 
ودائما نحن على استعداد ملساعدتهم 
في كل النواحي، مضيفا: نحن نشكر 
الشعب واحلكومة اليمنية وسفير 
اليمن في الكويت على هذا التكرمي، 
ما قدمناه الخواننا اليمنيني هو اقل 
شيء، حيث ساعدناهم في معاجلة 
اجلرحى املصابني في احلرب، ونحن 
مستعدون ألي مساعدة اخرى ألنهم 
اخواننا، الفتا الى ان هذه املساعدات 
جاءت بأمر سام من صاحب السمو 

باملتضررين املوجودين بالقرب من 
تونس حيث اصاباتهم طفيفة.

ولدى سؤال مدير ادارة الكوارث 
بجمعية اله���الل االحمر الكويتية 
يوسف املعراج حول تبعية االدوية 
املنتهية الصالحية التي عثر عليها 
ملقاة في منطقة النهضة جلمعية 
اله���الل االحم���ر الكويتية، اجاب 
بالنفي، مفس���را استحالة خروج 
ادوية منتهية الصالحية من الكويت 
ال تقل صالحيتها عن ثالث سنوات. 
بدوره، ق���ال وكيل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي في تصريح 
صحافي ادلى به ان التدوير الذي 
ش���هدنا جزءا من���ه اول من امس 
يتم وفقا حلاجة العمل والطاقات 
االنتاجية ولضخ الدماء اجلديدة، 
مشيرا الى ان التغيير وتقومي العمل 
فضال عن خل���ق الفريق يعد احد 
احللول املطروحة حلل املش���اكل 
الت���ي تواجه بع���ض االدارات، و 
ان هن���اك تغيي���را جديدا في احد 
اعادة تنظيمه  القطاعات س���يتم 
وترتيب���ه ككل من حيث القيادات 
الوسطى والعليا، حيث ان االدارات 
املركزية حتتاج الى اعادة ترتيب 
ثالث ادارات »على حسب املسطرة« 

التي نسير عليها.

توجهت االرسالية الى تونس ومنها 
الى احلدود الليبية � التونسية الى 
ان وصلت الى مستش���فى ميداني 
باالضاف���ة ال���ى توفي���ر االدوية 
الضرورية للنازح���ني املصريني 
والليبيني والتونسيني، معلنا عن 
اطالق الرحلة الثانية املتوجهة الى 
مصر عبر مرسى مطروح ومعبر 
س���لوم لنقل املعدات الطبية الى 
ليبيا وفقا لالحتياجات الضرورية 
للنازحني، السيما ان عدد اجلرحى 
العالقني بجانب مصر اكثر مقارنة 

واض���اف ان هذا االحتفال يعد 
جزءا من سلسلة من االنشطة التي 
نظمتها الس���فارة اليمنية اسهاما 
وم���ؤازرة منها ضم���ن احتفاالت 
الكويت باالعياد الوطنية واحياء 
للذكريات السنوية، الفتا الى ابرز 
االنشطة التي شاركت فيها السفارة 
اليمنية واملتمثل���ة في معرضني 
باالضافة الى اكثر من ستة احتفاالت 
فنية. بدوره، قال مدير ادارة الكوارث 
وجلنة الط���وارئ بجمعية الهالل 
االحمر يوسف املعراج بالنيابة عن 

عن طريق البر ال���ى ليبيا، حيث 
مت توصيلهم ال���ى الهالل االحمر 
الليبي. من جانبه، ش���دد س���فير 
اليمن لدى البالد د.خالد شيخ على 
متانة العالقات التاريخية االزلية 
بني البلدي���ن، مثمنا دور جمعية 
الهالل االحمر الكويتية وجهودها 
االنسانية في تبني االزمة اليمنية 
االخيرة وتخفيف معاناة متضرري 
احداث حرب صعدة وكوارث االمطار 

في كل من حضرموت واملهرا.
واشار د.شيخ الى دور الكويت 

رئيس اجلمعية برجس البرجس 
ان ه���ذا التكرمي هو مبنزلة بادرة 
انسانية طيبة تعكس مدى حرص 
املتطوعني على تقدمي املساعدات 

االنسانية الشقائهم في اليمن.
وح���ول دور اجلمعي���ة حيال 
القضية الليبي���ة، اوضح املعراج 
انه خالل االحتفال باالعياد الوطنية 
وبناء على توجيهات صاحب السمو 
االمير، ارس���لت اجلمعية طائرة 
كويتية محملة ب� 10 اطنان من املواد 
الالزمة ومن ثم  الطبية  واملعدات 

الفعال في عالج عدد من اجلرحى 
الع���ون للمتضررين من  وتقدمي 
االسر اليمنية جراء تلك الظروف 
التي جتاوزه���ا اليمن، حيث بلغ 
عدد اجلرحى الذين تلقوا عالجهم 
داخل مستشفيات الكويت اكثر من 
30 جريحا مينيا، الفتا الى مئات 
االطنان من املس���اعدات الكويتية 
من مختلف املواد التي ارس���لتها 
جمعية الهالل االحمر الكويتية الى 
النازحني واملتضررين اليمنيني وفقا 

الحتياجاتهم ومتطلباتهم.

االمير كمكرمة اميرية، حيث طلب 
منا مس���اعدتهم، ونح���ن بدورنا 
قمن���ا بواجبنا. وعن املس���اعدات 
للجمهورية الليبية، قال د.الساير: 
ان الكويت متمثلة في الهالل االحمر 
سباقة في مد يد العون الشقائها في 
الكوارث واحلوادث، وما حدث مع 
الشعب الليبي يشكل مأساة كبيرة، 
مبينا انه مت ارس���ال طائرتني الى 
ليبيا مجهزتني بكل انواع االدوية 
واملستلزمات الطبية للجرحى هناك 
واوصلناهم ال���ى تونس ومن ثم 

السفارة اليمنية كّرمت وزير الصحة ووكيل الوزارة والهالل األحمر وعددًا من األطباء لجهودهم في معالجة الجرحى اليمنيين

المعراج: »الهالل األحمر« ال عالق�ة لها باألدوية المنتهية الصالحية شيخ: نثّمن المساعدات الكويتية اإلنسانية والطبية لنازحي صعدة

جانب من التكرمي .. وتكرمي يوسف املعراج

عدد من املشاركني في املخيم

السفير اليمني د.خالد شيخ مكرما د.هالل الساير

بدر اخلشتي يسلّم د.عبدالرحمن العوضي شيك التبرع

»نفط الخليج« تتبرع ب� 50 ألفًا ل� »متالزمة الداون«
انطالقا من واجب التضامن والتكافل االجتماعي 
واالحساس مبعاناة اآلخرين، وسعيا لتقدمي يد 
العون ل���ذوي اإلعاقة قام رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للشركة الكويتية لنفط اخلليج 
بدر اخلشتي اول من امس بالتبرع باسم الشركة 
مببلغ 50 ألف دينار لصال���ح جمعية متالزمة 
الداون الكويتية بصك بنكي تسلمه رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية اخليري���ة للتضامن االجتماعي 
د.عبدالرحمن العوضي، الذي سّلمه بدوره الى 
رئيسة جمعية متالزمة الداون د.صديقة العوضي، 
وذلك بحضور نائب العضو املنتدب للش���ؤون 
اإلدارية محمد عبدالوهاب ومدير مجموعة عمليات 

اخلفجي املشتركة مرزوق بوعركي ورئيس دائرة 
العالقات فيصل اجلري، كما حضر اللقاء من جانب 
جمعية متالزمة الداون كال من نائبة الرئيس���ة 
حصة البالول وأمينة الصندوق أميرة الشمري 

وعضوة اجلمعية فتحية املفرج.
وأثنى اخلشتي في حديثه على العمل اخليري 
في الكويت عموما الذي أصبح جزأ من املوروث 
الش���عبي الذي تتناقله األجيال جيال بعد جيل، 
وعلى اجلهود اجلبارة التي تبذلها مجالس ادارة 
هذه اجلمعي���ات، خاصا بالذك���ر مجلس ادارة 
جمعية متالزم���ة الداون، راجيا اهلل لهم العون 

والتوفيق.

البحوه للتركيز على توعية األطفال

المركز العلمي يطرح تخفيضات
جديدة استجابة لرغبات رواده

تشمل بطاقات العضوية السنوية وتذاكر المربيات الوردان: دورات متعددة
 لخدمة أبناء دور الرعاية

حنان عبدالمعبود
أكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه على ضرورة االهتمام 
مبجال التوعية لألطفال في املراحل الدراسية املختلفة، مشيدة باألنشطة 
التي شهدها املعرض التوعوي لصحة طلبة املدارس والذي افتتح صباح 
ام����س، واقيم بالتعاون بني إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة وإدارة 
األنش����طة الطالبية بوزارة التربية ممثلة في الوكيل املس����اعد لشؤون 
األنشطة الطالبية وإدارة األنشطة الطالبية. وقالت البحوه في تصريح 
صحاف����ي إن إدارة تعزيز صحة الفم واألس����نان تش����ارك إدارة تعزيز 
الصح����ة في تنظيم املعرض، الفتة الى انه يش����مل محاضرات توعوية 
لألطفال تختلف باختالف اعمارهم واحتياجاتهم الصحية، حيث تتنوع 
في اطروحاتها بني »النظافة الشخصية للطفل« و»احملافظة على صحة 
االسنان« و»التغذية السليمة« و»الوقاية من حب الشباب« و»التعامل 

مع اإللكترونيات مثل اإلنترنت وغيره«.

أعل����ن املركز العلمي عن طرحه ألس����عار جدي����دة مت تصميمها 
خصيصا لفئة املربيات املنزليات. وجاء طرح هذه االسعار استجابة 
لرغبات زوار املركز العلمي ولكون املربيات أصبحن جزءا أساسيا 
من تركيبة االسرة في الكويت، فقد ارتأى املركز العلمي توفير أسعار 
خاصة لهن. واالس����عار اجلديدة هي: دينار ونصف الدينار لدخول 
االكواريوم، ودينار واحد لدخول قاعة االستكشاف، شريطة أن يكون 
دخول املربيات مع أسرة أو مع مجموعة من االطفال. كما مت االعالن 
ايضا عن طرح فئة جديدة لبرنامج العضوية الس����نوية للمربيات 
بقيمة 5 دنانير في الس����نة تش����مل دخول غير محدود لالكواريوم 
وقاعة االستكشاف طوال العام، شريطة أن تكون مضافة الى احدى 
فئات العضوية. وكان املرك����ز العلمي قد طرح في الصيف املاضي 
برنامج العضوية الس����نوية، والذي يتيح ملنتسبيه دخول مرافق 
املركز العلمي مجانا طوال الس����نة نظير رسوم اشتراك منخفضة 
ابتداء من 13 دينارا، حيث يحصل العضو على زيارات مجانية غير 
محدودة لالكواريوم وقاعة االستكشاف، وحضور عرضني مجانيني 
ألفالم آي ماكس وخصم خ����اص على تذاكر الدخول لكل فيلم بعد 
الفيلمني املجانيني، اضافة الى العديد من املزايا اخلاصة ملنتس����بي 
برنامج العضوية السنوية في املركز العلمي. كما تتم دعوة االعضاء 
حلضور بع����ض العروض اخلاصة والتجريبي����ة ألفالم اي ماكس 
قبل تدشينها رسميا للجمهور. ويتكون برنامج العضوية من أربع 
فئات هي »الطالب« و»الكبار« ملن هم أكبر من 21 عاما و»الزوجان« 
و»العائلة« للوالدين و3 من أبنائهم تقل أعمارهم عن 21 سنة. اجلدير 
بالذكر أن املركز العلمي دائما ما يقوم بدراسة املقترحات التي يتقدم 

بها زواره ملعرفة ما إذا كان من املمكن تطبيقها.

»دار الشفاء« يقيم مخيم الكويت األول لتخسيس الوزن
يقيم مستشفى دار الشفاء بالتعاون مع مؤسسة آمي ستروجن 
مخيم الكويت االول لتخسيس الوزن، يعد هذا املخيم فكرة فريدة 
من نوعها جتمع املش���تركني في فرق تتنافس من اجل تخسيس 
الوزن وتغيير منط احلياة الى منط صحي ومشرق باالضافة الى ان 
يصبح املشتركون اقوى واكثر انتاجية في حياتهم ومجتمعهم.

يستمر هذا املخيم ملدة 40 يوما وينقسم الى 3 مراحل تتخللها 
برامج التغذية والتمارين الرياضية والعديد من النشاطات، يركز 
املخيم على حتقيق ثالثة اهداف رئيسية للمشتركني وهي تخسيس 

الوزن، تغيير امناط احلياة، والتغلب على التحديات.
سيكتس���ب املش���تركون في مخيم الكويت لتخسيس الوزن 
اخلبرة في خفض اوزانهم ب���ذكاء من خالل العمل كفريق واحد، 
حتت اش���راف اخلبراء في فريق عمل آمي ستروجن، سنعمل على 
فعل كل ما هو جديد من اجل ان يكتس���ب املشتركون خبرة غير 

مسبوقة في مجال تخسيس الوزن في الكويت.
وسيركز مخيم الكويت ايضا على اجلانب التطويري المناط 
احلياة السيئة وكيفية التأقلم والتعود على بعض االمناط الصحية 
م���ن خالل التعلم، التطبيق والتمرين. وبالتالي فإن املش���تركني 
لن يخرجوا فقط سعداء باجنازاتهم بل ايضا باكتسابهم مهارات 

لتغيير منط حياتهم الى حياة اكثر صحة واشراقا.
يؤمن املشرفون على املخيم بأن باستطاعتنا ان نغير من حياتنا 
وان نصبح اقوى من خالل التغلب على الصعاب والتحديات، وهذا 
هو الس���بب الرئيسي في ان املخيم س���يتخلله بعض النشاطات 
التي س���تتحدى بها الف���رق بعضها البعض، كن على اس���تعداد 
للمنافسة والثبات أنك قادر على مواجهة جميع التحديات لبناء 

شخص اقوى.

د.فهد الوردان

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل
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ال�صيخ/خالد اليو�صف ال�صعود ال�صباح

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن


