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العنزي: »التمريض« تضع كل إمكانياتها لدعم المصابات في حادث الباص
أكد أن وفداً سيقوم بزيارتهن واالطمئنان عليهن

أعرب رئـيس جمعية التمريــض كنعـــان العنزي عن 
مشاركة اجلمعيــــة التعازي لذوي الهيئة التمريضية 
جـــراء احلادث الذي تعرض له الباص الـــــذي كان يحمل 
أفراد الهيئة التمريضـيــــــة بتقاطــــع طريق اجلاحظ 
على طريق اجلهــــراء مقابل كلية علي السالم العسكرية 

والــــذي جنم عنه حالة وفاة وإصابة عدد من املمرضات 
بكسور ورضوض متفرقة.

وأشار العنزي الى ان اجلمعيــــة تتضرع الى املولـــى 
عز وجـــل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ميــــن اهلل 
تعالى على املصابني جراء هذا احلادث بالصحة والعافية.  

وأكد وقوف اجلمعية وتضامنهـــا الكامل واملســـتمـــر 
مـــع أفراد الهيئــــة التمريضيــــة املصابات وانها تضع 
جميع إمكانياتها أمامهن، مشـــيرا الـــى ان وفــــدا منها 
ســـيقوم بزيارة املمرضات املصابات لالطمئنان عليهن 

في املستشفيــــات الالتي يرقدن بها.

الجاسم: »إعانة المرضى« تقدم 
الدعم النفسي والمادي للمحتاجين

موظفو »الخليج« زاروا المستشفيات 
وشاركوا األطفال فرحة القرقيعان

قام عدد من موظفي 
بنــــك اخلليــــج مؤخرا 
بزيــــارة مجموعة من 
وحدات العناية باألطفال 
في املستشفيات التابعة 
للجمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في املستشفيات KACCH، لالحتفال بالقرقيعان خالل شهر رمضان 
املبارك، وتضمنت هذه الزيارات: مستشفى الفروانية، اجلهراء، ابن سينا، 
الرازي، األميري، البنك الوطني، زين، ومركز الشيخة بدرية. وقد جنحت 
هذه الزيارات في خلق اجلو الرمضاني األمثل للمرضى وإعطائهم فرصة 
لالستمتاع بأنشطة القرقيعان املسلية وذلك من خالل توزيع أكياس 
القرقيعان امللونة واملليئة باحللوى واملكســــرات على األطفال املرضى 
الذين استمتعوا أيضا بتلوين الوجه، النقش باحلناء وجتديل الشعر، 
باإلضافة الى مقابلة شخصية بنك اخلليج الكرتونية الشهيرة »نصور«. 
وتأتي هذه املبادرة لتعزيز التزام بنك اخلليج مبسؤوليته االجتماعية 

في جميع املجاالت ودعم معنويات هؤالء املرضى الصغار.

اليعقوب: 2500 طالب وطالبة في حلقات 
»المنابر القرآنية« لحفظ القرآن الكريم

ليلى الشافعي
تنفذ جلنة املنابر القرآنية حملة جلمع التبرعات لتدعم بها تنفيذ 
أنشـــطتها وبرامجها اخلاصة بالقرآن الكرمي وعلومه، وحتفيظه 

للطالب الذين زاد عددهم على 2000 طالب وطالبة.
صرح بذلك املدير التنفيذي للجنة املنابر القرآنية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية صباح اليعقوب الذي قال ان للمنابر القرآنية مراكز 
رئيســـية في مناطق الكويت تعقد فيها حلقـــات املنابر القرآنية، 
وينتســـب لهذه احللقات 2500 طالب وطالبة يقبلون على حفظ 
كتاب اهلل وفق مناهج علمية متخصصة، ويشرف عليهم معلمون 
ومحفظون مؤهلون ومتخصصون في تعليم القرآن الكرمي، وأكد 
ان هذه احللقات مســـتمرة طوال العام، في جهد متواصل أشبه ما 

يكون بخلية النحل التي يعرف فيها كل دوره.

أكدت رئيســــة املكتب الفني 
بجمعية صندوق إعانة املرضى 
عفاف اجلاسم أن إعانة املرضى 
املعســــرين من أفضــــل األعمال 
اإلنسانية التي حثت عليها الشرائع 
الســــماوية والفطرة اإلنســــانية 
والقوانني الوضعية، مشيرة الى 
الدور اإلنســــاني الــــذي يقوم به 
الصندوق من خالل جلانه العديدة، 
وأوضحت في تصريح صحافي 
ان صندوق إعانة املرضى يعمل 
على مساعدة املرضى الذين أقعدهم 
املرض عن طلب الرزق سواء من 
الكويتيني أو غير الكويتيني بعد 
التحقق من استيفاء الشروط التي 
مت وضعها من قبل القائمني على 
اجلمعية ومنها وجود إقامة سارية 
املفعول واإلقامة بصورة قانونية 
على ارض الكويت ووجود تقرير 
طبي معتمد من مستشفيات الكويت 
واثبات عــــدم كفاية الراتب الذي 
يتقاضاه الطالب للمساعدة لتوفير 
ثمن الدواء املطلوب باإلضافة الى 
دراسة احلالة االجتماعية لطالب 
املساعدة والتعرف على مستوى 
املعيشة لألسرة من قبل باحثني 
اجتماعيني متخصصني يعملون 
في اللجنة. وبينت اجلاســــم في 
تصريــــح صحافــــي ان ما يقدمه 
الصندوق ال يقتصر على توفير 
األدوية باهظــــة الثمن للمرضى 
احملتاجني فقط، بل هناك خدمات 
أخرى تقوم بهــــا اللجنة الطبية 
مثل كفالة اســــر املرضى ورعاية 
أبناء املرضى املعسرين وحتمل 
مصاريف األشعة والتحاليل الطبية 
عن غير القادرين في مستشفيات 
الكويت. وأكدت اجلاسم تقدمي الدعم 
النفسي واالجتماعي للمريض من 
خالل البرامج واألنشطة التي تقوم 

بها اللجنة الطبية والتي أبرزها 
حفل تكرمي املتفوقــــني من أبناء 
املرضى الذين يكفلهم الصندوق، 
وكذلك حفل القرقيعان ومشاريع 
املؤونة الرمضانية وعيدية املريض 
وغيرها من األنشطة التي تشعر 
املريض بأنه جــــزء ال يتجزأ من 
نسيج املجتمع. وأشارت اجلاسم 
الى ان من جملة املشاريع التوعوية 
التي القت صدى طيبا في األوساط 
االجتماعية الكويتية برنامج »نسيم 
العافية« الذي يبــــث على إذاعة 
البرنامج الثاني ويركز على توعية 
اجلمهور بكثير من األمراض حيث 
يتناول املرض ومسبباته واحدث 
سبل العالج من خالل استضافة 
األطباء واالستشاريني املتخصصني 
وكذلك استضافة مرضى من احلاالت 
التابعة للصندوق ليشرح كل منها 
معاناته بصورة واقعية وماذا قدمت 
له جمعية صندوق إعانة املرضى 
طوال فترة مرضه، مشيرة الى أن 
صندوق إعانة املرضى يعتبر أول 
مؤسسة طبية خيرية تأسست في 
الكويت واخلليج العربي، أنشئت 
في شهر يوليو من عام 1979 على يد 

مجموعة من األطباء الكويتيني.

عفاف اجلاسم

كنعان العنزي

أكدت أن دعم المريض من أفضل القربات إلى اهلل تعالى


