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عبدالقادر العجيل يتسلم زكاة جمعية صباح السالم التعاونية

تسلم بيت الزكاة الدفعة االولى من زكاة جمعية 
ضاحية صباح السالم التعاونية البالغ قدرها 

»40000 دينار«.
وقد جرى تسليم شيك باملبلغ أثناء زيارة وفد 

من اجلمعية لبيت الزكاة، ضم كال من رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية عبدالرحمن شجاع العتيبي 

وعضوي مجلس ادارة اجلمعية أحمد الوسام 
وأحمد الوهيدة.

وكان في استقبال وفد اجلمعية لدى وصوله 
الى املقر الرئيسي لبيت الزكاة في منطقة جنوب 
السرة كل من مدير عام البيت عبدالقادر ضاحي 

العجيل، ونائب املدير العام لشؤون املوارد 
واالعالم محمد فالح العتيبي، ومساعد مدير ادارة 
املشاريع والهيئات احمللية للتبرعات العينية محمد 

عبدالرحمن العجمي.
وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي بيت الزكاة 
بوفد جمعية ضاحية صباح السالم الذين أعربوا 

بدورهم عن اعتزازهم وتقديرهم للدور البناء 
الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة 

وتفعيل دورها في املجتمع من خالل عطائه 
املشهود، داعني للبيت بدوام التوفيق والسداد.
وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية عبدالرحمن 

شجاع العتيبي ان دعم اجلمعية لبيت الزكاة 

يأتي في اطار اجلهود التي تبذلها اجلمعية خلدمة 
الوطن واملواطنني، واملساهمة في دفع مسيرة 

التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، جتسيدا لالهداف 
السامية التي تضمنها قانون العمل في اجلمعيات 
التعاونية، مناشدا بيت الزكاة انفاق زكاة اجلمعية 

على أهالي منطقة ضاحية صباح السالم املستحقني 
للمساعدة.

ودعا عبدالرحمن العتيبي باقي مجالس ادارات 
اجلمعيات التعاونية للمبادرة باخراج زكواتها التي 
من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل اخليري في 

املجتمع واملساهمة في تنميته.
من جهته، أعرب مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر 
ضاحي العجيل عن بالغ شكره وتقديره جلمعية 

ضاحية صباح السالم التعاونية على دعمها للبيت 
باخراج زكواتها بشكل منتظم، مما ميكن البيت 
من حتقيق دوره وأهدافه في رعاية االسر التي 
يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش 

الكرمي لها، وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي بني 
أفراد املجتمع. 

وفي ختام الزيارة قدم العجيل لرئيس مجلس 
ادارة اجلمعية درعا تذكارية، تقديرا لدور اجلمعية 

ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة 
ومشاريعه اخليرية.

بيت الزكاة تسّلم 40000 دينار
زكاة جمعية صباح السالم التعاونية

حمزة بخش

حتافظ على إطالق املبادرات النوعيةانطالقاً من مسؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع

»األولى« للوقود ترعى معرض الوسائل 
التعليمية في ثانوية صالح شهاب للبنني

»إيكيا الكويت« حتتفل بيوم البيئة العاملي

»انفانيتي« ينظم للمرة األولى املخيم 
الصيفي »بالنك كامب« في مول 360

حرصا من مركز »انفانيتي« للترفيه العائلي 
على تقدمي كل ما هو جديد ملرتاديه ومحبيه من 
األطفال، قام باإلعالن عن إطالق مخيم صيفي 
لألطفال »بالنك كامب« بالتعاون مع ش���ركة 
بالنك هانتس والذي يعتبر مبثابة جتربة مميزة 
لألطفال من عمر السنوات ال� 5 إلى ال� 12 عاما، 
حيث يحتوي املخيم على العديد من األنشطة 
املنوعة مثل الفنون اليدوية والقراءة واملسرح 
إضافة إلى األنش���طة الرياضي���ة والترفيهية 

ومغامرة البحث عن الكنز.
وستبدأ أنشطة املخيم في 19 يونيو إلى 14 
يوليو في مركز »انفانيتي«، مول 360، الطابق 

الثالث من الساعة 9 صباحا إلى 1.30 ظهرا.
ومن خالل االنضمام إلى هذا املخيم الصيفي 
في مركز »انفانيتي« سيتمكن األطفال من تنمية 
مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 

والتعرف على أصدقاء جدد عن طريق ممارسة 
جميع األنشطة التي يقدمها املركز لألطفال في 
املخيم وذلك في بيئ���ة صحية وظروف آمنة 

للعب والتي يحرص عليها انفانيتي.
ويهدف املركز بدوره من خالل هذا املخيم 
إلى تقدمي جتربة جديدة جتمع بني متعة اللعب 
واكتساب مهارات جديدة لألطفال خالل فصل 
الصيف مما يتيح لهم الفرصة لقضاء صيف ممتع 

ومفيد بشكل يجمع بني التعلم والترفيه.
ومن اجلدير بالذك���ر أن مركز »انفانيتي« 
الترفيهي يعتبر من أهم املراكز الترفيهية في 
الكويت، التي تتيح للعائلة فرصة قضاء أوقات 
ممتعة ومسلية، كونه يحتوي على ألعاب حديثة 

وألنه املكان الذي يجمع بني املتعة والتعلم.
أطلق العنان ملواهب طفلك وسارع بالتسجيل 

عبر االتصال بالرقم التالي 99091277.

مطلقا بدورهم احليوي في عمار 
الكويت ورفع رايتها في احملافل 
الدولية، ان ابناءنا الطلبة هم 
مسؤوليتنا بكل ما في الكلمة 

من معنى«.
إلى ذلك، جتدر اإلشارة الى 
مب���ادرات األولى الريادية في 
عدد من الرعايات التي تصب 
الفائدة االجتماعية  في خانة 
السيما الرعايات املتعلقة بصقل 

مهارات الشباب.
وفي اط���ار احملافظة على 
البيئة كانت للشركة بصمات 
واضح���ة من خ���الل رعايتها 
 »Keep Kuwait Clean« حلملة
في يناير املاضي هذا باإلضافة 
الدولي  الى رعايتها للمؤمتر 
للبيئة البحرية وآخر رعايتها 
في هذا الس���ياق كانت حلملة 
التي شملت تنظيف  الغوص 
شاطئ وبحر جزيرة أم املرادم 
والتي نظمت مبناس���بة يوم 

األرض العاملي.
وفي س���ياق متصل، تؤكد 
»األولى« عزمها على تقدمي يد 
العون الى كل رعاية هادفة جتد 
فيها فائدة للمجتمع الكويتي 
وشبابه، مؤكدة انها لن تدخر 

جهدا في سبيل ذلك.

تعليمية عم���ل الطالب على 
اعدادها وابتكارها.

وتأت���ي رعاي���ة »األولى« 
له���ذا احل���دث متوافق���ا مع 
جهودها ضمن اطار املسؤولية 
االجتماعي���ة التي يحتل فيها 
شباب الكويت حيزا كبيرا من 
اهتمامها حيث تسعى دائما الى 
متييزهم ودعمهم في مسيرتهم 
باجتاه املزيد من اإلبداع وحتقيق 
النجاحات مبا يجعل الكويت 
دولة فخورة بأبنائها الذين هم 

عماد مستقبلها املشرق.
وح���ول رعاي���ة »األولى« 
للمناس���بة، حت���دث العضو 
املنتدب حم���زة بخش قائال: 
»لطاملا دأب���ت »األولى« على 
تشجيع ش���باب الكويت وفي 
س���بيل ذلك لم ت���أل جهدا اال 
وبذلته عب���ر رعايتها للعديد 
من املناسبات االستراتيجية 
التي ترى فيها فرصا حيوية 
الشباب  مميزة البراز مواهب 

ومهاراتهم«.
وأض���اف: »ان »األول���ى« 
االلت���زام  عل���ى  حريص���ة 
مبس���ؤوليتها جتاه املجتمع 
الكويتي بشكل عام والشباب 
بشكل خاص ألنها تؤمن اميانا 

الش���ركة »األولى«  أعلنت 
الوقود عن رعايتها  لتسويق 
ملعرض الوس���ائل التعليمية 
للمواد االجتماعية والذي عقد 
على مدى ثالثة أيام في ثانوية 
صالح شهاب للبنني واستمر من 
15 الى 17 مايو املاضي، حيث 
شمل املعرض عرض وسائل 

على العكس ميكن أن يساهم في 
توفير املصاريف أيضا. ولذلك 
تدعو ايكي����ا عمالءها وزوارها 
للمساهمة والتعلم لنقوم بأعمال 
بس����يطة تس����اهم في التفاعل 

امللموس مع الطبيعة.
إن ايكيا تنظر إلى االستدامة 
من زاوية إستراتيجية باعتبارها 
تعكس الفهم الصحيح والبناء 
التفاعلية بني الشركة  للعالقة 
واملجتمع والطبيعة. وحتظى 
ايكيا بسجل حافل من املبادرات 
التي تهتم باالس����تدامة وذلك 
انطالقا م����ن احملاور ال� 4 التي 
شكلت أرضية النمو واالنطالق 

والنجاح إليكيا على الدوام.

التواص����ل اإليجابي مع جميع 
له����م عالقة  الذين  املوردي����ن 
بعمليات تصني����ع املنتجات. 
وفي خطوتها الثالثة، يتم التأكد 
أداء املوردي����ن والتزامهم  من 
النماء واالستدامة،  مبتطلبات 
وكذلك تشجيعهم على مزيد من 
االرتقاء ف����ي أدائهم وحفاظهم 
على أدق معايير احلماية البيئية 
واالس����تدامة. وتأتي اخلطوة 
االخيرة وهي التصرف اإليجابي 
الذي يدعم اإلجراءات والسياسات 
الداخلية في جميع معارض ايكيا 
حول العال����م لتطبيق املناهج 
واإلجراءات الناجمة عن رؤية 
الش����ركة للتنمية املس����تدامة 
وحماية البيئة. وتقدم ايكيا في 
جميع معارضها مجموعة واسعة 
املنتجات الصديقة للبيئة  من 
والتي تضم املصابيح الشمسية، 
األكياس املعاد تدويرها وغيرها 
الكثي����ر. إن االلتزام باحملافظة 
على البيئة ليس أمرا مكلفا بل 

تستعد إيكيا لالحتفال بيوم 
العاملي، وذلك مساهمة  البيئة 
التي  العاملية  منها في اجلهود 
البيئية  املناسبة  حتتفل بهذه 
الهادفة لدعم املبادرات اإليجابية 
املهتمة بالطبيعة والبيئة حول 
العالم. وستقوم ايكيا الكويت 
بتنظيم مجموعة من األنشطة 
التي تس����عى إلى جعل الشأن 
البيئي قضية وموقفا شخصيا 
أف����راد املجتمع  يتبناه جميع 
ويؤكد على دور كل إنسان في 
عملية دف����ع التحول والتنمية 
البيئية املستدامة من خالل ما 
يقوم به ويعبر عنه من مواقف 
وأفعال. وستجرى هذه األنشطة 
في ايكيا الكويت ابتداء من اليوم 
وحتى 5 اجلاري في معرضها 
باألڤنيوز. وخالل اليوم العاملي 
للبيئة س����تقوم ايكيا الكويت 
بإطالق مجموعة من األنشطة 
التفاعلية واإلبداعية مثل مسابقة 
التصوير الفوتوغرافي للصغار، 
والرسم على الوجوه، وعدد من 
البرامج التعليمية والتوعوية 
التي تساعد على احلفاظ على 
بيئة صحية ونظيفة. وتتميز 
رؤية إيكيا العاملية نحو التنمية 
البيئية املستدامة بأنها ترتكز 
على 4 خط����وات ومحاور هي 
)خطط، نف����ذ، تأكد، تصرف(. 
ومن خ����الل احملور األول وهو 
ايكيا منط  التخطيط، تؤسس 
تعاملها مع مختلف سياسات 
التنمية املستدامة سواء من حيث 
التي تطرحها أو من  املنتجات 
خالل عالقاتها م����ع املوردين. 
وتنف����ذ ايكيا هذه اخلطط عبر 

جمعية ضاحية جابر العلي 
التعاونية تسعى لتحقيق 
طموحات أهالي املنطقة

العقل: »السمو الدولية« 
تطرح جهازًا لعالج الضعف 
اجلنسي ملرضى السكري 
والضغط واحلاالت األخرى

صرح د.راش���د الداهوم رئي���س مجلس ادارة 
جمعية ضاحية جاب���ر العلي بأن مجلس االدارة 
منذ ان تولى مهامه وهو يعمل بكل ما بوسعه من 
اجل تقدم ورقي الجمعي���ة واعادتها الى مصاف 

الجمعيات الرائدة.
كما كانت في السابق 
وحصولها على المراكز 
االولى بين الجمعيات 
التعاونية ويعمل ايضا 
الثقة بين  على ارجاع 
المساهمين والجمعية 
وذلك من خالل توفير 
جميع السلع الضرورية 
اهالي  الت���ي يحتاجها 
المنطقة الكرام بالسوق 
المركزي وجميع الفروع 
وايضا س���نقوم بعمل 
عروض خاصة بالسوق 

المركزي وعمل مهرجانات تخفيض اسعار بعض 
السلع بالتعاون مع الشركات الموردة وقال الداهوم: 
ان على مجلس االدارة مه���ام صعبة في تحقيق 
كل متطلبات اهالي المنطقة اال اننا لدينا عزيمة 
قوية في تحقيق ذلك وأملنا كبير في اهلل سبحانه 

وتعالى في تحقيق طموحاتنا.
كما اننا نرحب بأي شخص من أهالي المنطقة 
يبدي اي اقتراح من شأنه ان يخدم اهالي المنطقة 
ونس���تقبل اي شكوى ونتخذ فيها االجراء الالزم 
لتحقيق االهداف التي رس���مناها في بناء قواعد 

الجمعية من جديد.
وسيش���عر الس���ادة المس���اهمون بما نسعى 
اليه وليس مجرد تص�ريح���ات بالصحف ولكن 
س���يرون ذلك بالفعل وهذا يتطلب ايضا وقوف 
المساهمين معنا ومساعدتهم لنا لنعمل معا لتق��ديم 
جميع الخدمات التي يحتاج اليها اهالي المنط�قة 
الك���رام واهلل يوف�قنا ج�ميعا لما فيه الم��صلحة 

ال�عامة.

كشف املدير التنفيذي لشركة السمو الدولية 
م.يحيى العقل عن جهاز جديد طبي لعالج الضعف 

اجلنسي طرحته الشركة في السوق الكويتي.
وأضاف م.العقل في تصريح صحافي ان اجلهاز 
اجلديد ED1000 أميركي املنشأ طرح للمرة االولى في 

منطقة الشرق االوسط، 
مش���يرا الى انه يعالج 
حاالت الضعف اجلنسي 
الس���كري  ملرض���ى 
واحلاالت  والضغ���ط 
االخرى من خالل أشعة 
Shock wave، موضحا ان 
هذه التكنولوجيا تعتمد 
ع لى املوجات التصادمية 
عن طريق تسليط هذه 
املوجات على املناطق 
املراد عالجها بصورة ال 
تسبب للمريض أي ألم 

أو آثار جانبية، الس���يما انها تعالج هذه احلاالت 
دون احلاجة للجراحة وال يوجد لها موانع استخدام 
بالنس���بة ملرضى القلب أو مم���ن يعانون من أي 

أعراض أخرى.
وأوضح م.العقل ان هذه الطريقة تعطي نتائج 
على املدى القريب وبفترة عالج ال تتعدى شهرين، 
مؤكدا أنه مت بالفعل اس���تخدام هذا اجلهاز حتت 
إش���راف د.صالح اجلريوي استشاري االمراض 

التناسلية.
وأشار الى أن »السمو الدولية« وكيل حصري 
بالكويت له���ذا اجلهاز الذي اس���تخدم في أملانيا 
وايطاليا واليونان وأميركا واليابان والسعودية 
وكانت له نتائج طبية ناجحة، إضافة الى اإلقبال 
الكبير من قبل عدد كبير من املرضى الذين يعانون 

من هذه احلاالت.

د.راشد الداهوم

م.يحيى العقل


