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واصلت حملة »صحتك بالدنيا« 
التي ستستمر ملدة شهر أنشطتها 
حيث أقيمت م����ن 2 الى 4 يونيو 
اجلاري في مجمع املارينا وقد حضر 
احلملة كل من د.انتصار الشامي 
واالستشارية صفا حسني ووجد 
وفاطمة ال����واوان وفريق التغذية 
واالطعام، حيث كانت هناك ثالثة 
العديد من  ايام متواصلة شهدت 
املفاجآت املقدمة من النصر الرياضي 
والهدايا القيمة كما قام بتقدمي هدايا 
عبارة عن اشتراكات شهرية مقدمة 

من بالتينيوم.
وق����د ص����رح املنس����ق العام 
للحمل����ة عبداهلل الس����رحان بأن 
الذي شاهدناه في  الكبير  االقبال 
املجمعات التي تواجدنا فيها دليل 
على الوع����ي الطبي لدى املجتمع 
واالهتمام بالصحة وهذا يزيد دورنا 
ويشجعنا على التواصل في اقامة 
هذه احلمالت بش����كل دوري وما 
دورنا اليوم اال اننا نسعى لنحقق 
الوعي الطبي والسير على الطرق 
الطبية التي من املمكن ان يستفيد 

منها املواطن واملقيم. 
 من جهته، قال احد املواطنني 
بعد اجراء الفحوصات : في الواقع 
ان����ا اآلن بعد الفحوص����ات التي 

الس����هل جدا الوقاي����ة منها، لذلك 
ركزت حملة »صحتك بالدنيا« والتي 
ترعاها شركة النصر الرياضي على 
هشاشة العظام وكيفية الوقاية من 

هذا املرض.
هشاشة أو ترقق العظام تكون 
العظام هشة بحيث انها تكون قابلة 
للكسر بسهولة، وهذا املرض أكثر 
شيوعا بني النساء عنه في الرجال، 
وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة، 
والعظام األكثر عرضة للكسر في 
املرضى املصابني بهشاشة العظام 
هي الورك والفخذ، الساعد - عادة 
الرسغ مباشرة - والعمود  فوق 
الفقري، وهذه الكسور الني تصيب 
عظام فقرات العم����ود الفقري قد 
جتعل األشخاص املصابني بهشاشة 
العظام ينقصون في الطول، وقد 
تصبح ظهورهم منحنية بش����دة 
ومحدبة. وحيث ان مرض هشاشة 
العظام من األمراض الصامتة والتي 
قد تنشأ من دون ألم وأول أعراضه 
هو حدوث الكسور، لذلك فانه من 
الضروري جدا أن نبني عظاما قوية 
في شبابنا، ونحافظ عليها مع تقدم 
العمر وحمل����ة »صحتك بالدنيا« 
ركزت على هشاشة العظام وكيفية 

الوقاية من هذا املرض.

مقابل مركز س����لطان من تاريخ: 
9 الى 11 يونيو، من اخلميس الى 
السبت وستكون هناك العديد من 
الهداي����ا واملفاجآت القيمة املقدمة 
للمراجعني.  وصرحت صفا حسني 
بأن هشاشة العظام من األمراض 
التي يصعب عالجه����ا ولكن من 

اجريتها م����ن حتليل دم وفحص 
س����كر وقياس للضغ����ط وقياس 
الوزن والطول اطمأننت على نفسي 
وارحتت وزالت عني الشكوك التي 
كانت اعاني منها. وصرح عبداهلل 
السرحان بأن احلملة ستستمر في 
االس����بوع املقبل في سوق شرق 

مجموعة من موظفي شركة مؤسسة الساير وممثلون عن شركتي شامبكس وجونسون آند جونسون خالل احلملة

إقبال كبير على حملة »صحتك بالدنيا«

قياس الضغط ألحد الزوارهدية ألحد املشاركني

»النصر الرياضي«: »صحتك بالدنيا« شهدت إقبااًل كبيرًا من الزوار

بذوي االحتياجات اخلاصة 
واملس���نني وكافة قطاعات 
ال���وزارة، وصندوق الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي الذي 
يساعد الطالب املستحقني، 
وصن���دوق وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية بالتعاون 
م���ع االمانة العامة لالوقاف 
لدعم مركز الرش���اد لتنمية 
اجلان���ب الديني واالخالقي 
لدى املؤسسات االصالحية 

والعقابية. 
وتابع العمران في معرض 
حديث���ه ع���ن الصنادي���ق 
املش���تركة أنها تشمل أيضا 
صندوق جامعة الكويت لدعم 
طلبة اجلامعة املستحقني، 
وصندوق جلن���ة التعريف 
باالسالم »صندوق املؤلفة 
قلوبه���م« لتنمي���ة اجلانب 
الدين���ي واالخالق���ي لدى 
اجلالي���ات غي���ر املس���لمة 
واملهتدين اجلدد، وصندوق 
جمعية اعانة املرضى لتوفير 
اخلدمات العالجية للمرضى 
املستحقني، وصندوق جمعية 
التكافل االجتماعي لتسديد 
دي���ون م���ن لديه���م أحكام 
قضائي���ة ودف���ع غرامات 
املبعدي���ن، وصندوق جلنة 
الطالبية بالتعاون  البعوث 
مع جمعية الشيخ عبداهلل 
الن���وري لدعم االنش���طة 
الطالبية املختلفة واملساعدات، 
وأخي���را صن���دوق جمعية 
بشائر اخلير لتوعية املجتمع 
بآفة املخدرات والتحذير منها 
ومعاجلة الراغبني في التوبة 

وتأهيلهم.

التعاون اجلديد من قبل وزارة 
الشؤون وأعضاء مجلس األمة، 
الفتا الى ان هناك مآخذ أهمها 
عدم استشارة التعاونيني في 
هذا القانون مع حتديد وتوجيه 
بعض النقاط التي حتتاج الى 
املزيد من االستشارة بها ومنها 

بوجهة نظري اخلاصة:
حتديد أعضاء مجلس  االدارة بخمسة أعضاء 1
امر جيد ولكن يحتاج الى املزيد 
الدراسة والتقييم مقارنة  من 
باملجالس احلالية املكونة من 

تسعة أعضاء.
حتديد مدة مجلس االدارة  بثالث سنوات، مبدئيا 2
جيد ولكنها ال تظهر اجنازات 
مجلس االدارة من خالل إقامة 
االنشطة املستحدثة )الفروع( 
واملشاريع االنشائية، ونرى ان 

يتم رفعها الى أربع سنوات.

لبث روح التكافل والتضامن بني جميع الشرائح

أكد أهمية مراعاة تطور احلركة التعاونية

بيت الزكاة: 10 صناديق مشتركة مع جهات 
حكومية وغير حكومية لتنمية املجتمع 

املرشاد: عدم استشارة أهل االختصاص 
مأخذ يجب مراعاته في قانون التعاون

التأكد من  آلي���ة  وع���ن 
استحقاق احلالة للمساعدات 
العمران أن  أكد  االجتماعية 
ذلك يتم من خالل اجتماعات 
دوري���ة ب���ني بي���ت الزكاة 
الى  واجلهات املس���تفيدة، 
جانب بحث التقارير الدورية 
للصناديق املشتركة مع هذه 

اجلهات. 
وفي اخلتام، أشاد العمران 
بجه���ود كاف���ة احملس���نني 
واحملس���نات في بلد اخلير 
والعط���اء الذي���ن يدعمون 
مشاريع بيت الزكاة وأنشطته 
املختلفة ملعاونته على أداء 
دوره ف���ي خدم���ة فريضة 
الزكاة وحتقيق مبدأ التكافل 

االجتماعي بني املسلمني.

ادارة املشاريع  أكد مدير 
والهيئ���ات احمللية في بيت 
ال���زكاة محم���د العمران أن 
الهدف من انشاء الصناديق 
املش���تركة بني البيت وعدد 
من اجلهات ينبع من اميانه 
الذي تقوم  ال���دور  بأهمية 
به هذه اجلهات من وزارات 
ومؤسسات وجمعيات نفع 
عام، بتقدمي خدماتها في مجال 
العمل اخليري واالنس���اني 
داخل املجتم���ع، لبث روح 
التكاف���ل والتضام���ن بني 
شرائحه املختلفة وبني أبنائه، 
خاص���ة ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة الذين يخضعون 

لرعاية وعناية الدولة.
العم���ران ان بيت  وقال 
الزكاة يتبنى هذه الصناديق، 
باعتب���اره هيئ���ة حكومية 
مستقلة تهدف الى مد جسور 
التعاون والعمل املش���ترك 
مع كافة اجلهات احلكومية 
وغي���ر احلكومي���ة لرعاية 
الفئات اخلاصة من املسنني 
واملعاقني واالحداث وااليتام 
وغيرهم، مشيرا الى أن البيت 
قام بتنظيم عالقاته مع هذه 
اتفاقيات  اجلهات من خالل 

الصناديق املشتركة معها.
أن  الى  العمران  وأش���ار 
عدد الصناديق املش���تركة 
الت���ي عقدها البيت مع هذه 
اجلهات بلغ 10 صناديق، هي: 
صندوق وزارة التربية الذي 
يعنى بالطالب الذين تعاني 
أس���رهم من ضعف الدخل، 
وصندوق وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل الذي يهتم 

صرح أمني س���ر تعاونية 
جمعية الفروانية فواز املرشاد 
بأن قان���ون التعاون املعمول 
به حاليا س���ن خالل بدايات 
احلركة التعاونية في الكويت 
لكنه لم يتواكب مع تطورها 
وتقدم مستوى اخلدمات التي 
تقدمها اجلمعيات والتوسع في 
اعدادها على مختلف االعوام.

فالقان���ون بحاجة ماس���ة 
التعديل مبا يتناسب مع  الى 
تطورها، وقد مضى على طلب 
التعديل سنوات، وما نسعى 
الي���ه كتعاونيني ال���ى اثبات 
قدرة وعطاء املجلس في خدمة 
املنطقة واحلركة التعاونية على 
حد سواء وحتقيق مبدأ التعاون 
في املجتم���ع وحتقيق أهدافه 

العامة.
وأثنى املرشاد على اجلهود 
املبذولة في اعداد صيغة قانون 

محمد العمران

فواز املرشاد

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

»الساير« تطلق حملتها 
األولى ملكافحة التدخني

مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة التدخني، نظمت شركة مؤسسة 
محمد ناصر الساير وأوالده حملة مكافحة التدخني األولى بالتعاون 

مع جلنة تعزيز الصحة والصحة الوقائية في منطقة األحمدي 
الصحية، حضر احلفل مجموعة من موظفي املؤسسة وممثلون عن 

شركتي شامبكس وشركة جونسون آند جونسون.
وتضمنت الندوة عرضا تقدمييا قدمته د.حمدية الفضلي من جلنة 

تعزيز الصحة مبنطقة األحمدي الصحية، ومت عمل فحوصات 
مجانية لضغط الدم والسكر وقياس الطول والوزن مع توزيع 
كتيبات توعوية ومستحضرات طبية جديدة تساعد املدخنني 

لإلقالع عن التدخني مع نشر بوسترات إرشادية وتقدمي العديد من 
الهدايا.

ويحتفل العالم في 31 مايو من كل عام باليوم العاملي لالمتناع عن 
التدخني واهتمام العالم بهذا اليوم يأتي نتيجة اخلطر الكبير الذي 

ميثله إدمان التدخني على صحة األفراد وتنمية املجتمعات.
فالهواء النقي حق من حقوق اإلنسان.


