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الطفلة ليان من السعودية، تخضع للعالج في مستشفى »جريت أورموند ستريت لألطفال« تهوى ليان الرسم والقراءة 
واللعب مع أصدقائها في املستشفى

)أسامة أبوعطية( فاطمة النجار مع شباب وفتيات انخرطوا في مشروع الزواج اجلماعي   الشاب فاضل عامر وخطيبته يسرى احلسن

يتم للعام الثاني على التوالي مبشاركة شركات ومؤسسات وزعت الهدايا على املشاركني

النجار: مشروع الزواج اجلماعي انطلق بـ 8 أزواج من مختلف اجلنسيات
حيث ال نحتاج إلى تسديد املبالغ 
وحتمل النفقات الكبيرة، معربا 
عن سروره الشديد وهو يشارك 

مجموعة من األزواج فرحتهم.
وبدورها قالت هدى عادل إنها 
فكرة رائعة ان نشارك في الزواج 
اجلماعي، وهذا ليس جديدا في 
أسرتنا، فقد تزوجت أخت زوجي 
سابقا بالطريقة ذاتها، وهي التي 

شجعتنا على هذه اخلطوة.
وبين���ت انه ال يوجد في هذا 
ال���زواج ما يخ���دش احلياء او 
يتعارض مع قيمن���ا وعاداتنا، 
وأنا أنصح اجلميع باملشاركة، 
فهناك الكثير من األش���ياء التي 
ال يستطيع الشباب اليوم حتمل 
نفقاته���ا، وهذا م���ا يقوم عليه 
املش���روع، وخصوصا تكاليف 
الفندق الذي تتمنى أي فتاة أن 

يكون عرسها فيه.
وبدوره، قال فاضل عامر وهو 
من اجلنسية املصرية: لقد قدمت 
من مصر للمشاركة في هذا الزواج 
بعد ان قرأت اإلعالنات، فاتصلت 
مباشرة بصاحبة املشروع ومت 
االتفاق على كل شيء، ولم يكن 
هن���اك إجبار عل���ى أي فعل أو 

شروط مسبقة.
ال���زواج اجلماعي  أن  وذكر 
مشروع ناجح ومميز، ويسهم في 
التوفير على الزوجني ومشاركة 
اجلماع���ة فرحته���م، فاجلميع 
يفرح لفرحنا وال يقتصر األمر 
عل���ى مجموعة معين���ة فالباب 
مفتوح أمام جميع الراغبني في 

املشاركة.
وقالت يس���رى احلسن: لقد 
الزواج  أسعدتنا املش���اركة في 
اجلماع���ي، وهناك دعم من قبل 
الشركات واملؤسسات املختلفة، 
ففيه حث للشباب على الزواج 
وإكمال دينهم، موضحة أن سوء 
األوضاع االقتصادية ومتطلبات 
احلياة املعاصرة من أهم األسباب 
وراء عزوف الكثيرين من الشباب 

عن الزواج.
محمد راتب  ٭

قال عقيل حسني أحد املشاركني 
في املش���روع: لقد سررنا كثيرا 
عندم���ا علمنا أن هن���اك زواجا 
جماعي���ا، وقررن���ا خوض هذه 
التجرب���ة املمتعة، فهو حدث لم 

وذك���ر أن تكالي���ف الزواج 
الكويت، وال  ف���ي  مرتفعة جدا 
يستطيع أي شاب أن يقوم بها 
على أكمل وجه، وهذا ما دفعنا 
إلى املشاركة في الزواج اجلماعي، 

نعتد عليه في الكويت، موضحا أن 
املشروع يسهل الكثير من األمور 
التي  العديد من األشياء  ويقدم 
يحتاج إليها الزوجان الستكمال 

حياتهما.

نواف األحمد، آملة أن يستمر هذا 
املشروع ويتطور وينمو ويكبر 
وأن تكون األعداد أكثر في العام 

املقبل.
وعلى هامش املؤمتر الصحافي، 

الترتيبات الضرورية.
وأهدت في ختام حديثها ما 
قامت به إلى مقام صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 

التوالي  الثاني عل���ى  للعام 
انطلق في أح���د فنادق الكويت 
مشروع الزواج اجلماعي، الذي 
يهدف في املقام األول إلى مساعدة 
وحث الش���باب والشابات على 
الزواج، والتخفيف من التكاليف 
املترتب���ة، باإلضافة إلى توفير 
جميع االحتياجات األساس���ية 
لبدء حياة زوجية على أس���س 

سليمة.
وبهذه املناسبة قالت صاحبة 
املشروع فاطمة النجار ل� »األنباء« 
إن إطالق الزواج اجلماعي يأتي في 
إطار العمل اخليري الذي عرفت به 
الكويت منذ القدم، وهو يكتسب 
أهميته في أنه حدث لم يس���بق 
ألح���د في البالد أن ق���ام به في 
السابق، وهو يرفع اسم الكويت 

عاليا بني جميع الدول.
وذكرت أن الهدف األساس���ي 
من املشروع هو تشجيع الشباب 
ال���زواج، وعدم  والفتيات على 
اخلوف م���ن التكاليف والوضع 
االقتصادي، فنحن نقوم بتوفير 
تكالي���ف ال���زواج م���ن الفندق 
واالحتفال وتوزيع الضيافات، إلى 
جانب قيام الشركات واملؤسسات 
املساهمة بتوزيع الهدايا القيمة 

واألدوات الكهربائية املتنوعة.
وبينت أن نسبة اإلقبال كانت 
في العام املاضي قد وصلت إلى 10 
زيجات، وهي في العام احلالي 8 
فقط، تشمل جميع الدول العربية، 
وليست خاصة بالكويت فحسب، 
فاملشروع جماعي وال يستهدف 
فئة معينة بعينها، فهناك أزواج 
من الكويت والبحرين وسورية 

ومصر.
وأكدت النجار أن هذه التجربة 
ستنتشر وتتوسع، وذلك بدعم 
الشركات واملؤسسات املختلفة، 
وتقبل املجتمعات لها، مبينة أنه مت 
االستعداد والتحضير لهذا احلدث 
قبل عام حيث يتم التواصل مع 
إدارة الفن���دق، وترتيب عملية 
وص���ول الزوج���ني، ومخاطبة 
اإلعالم والصحافة وغيرها من 

الشاب عقيل حسني وخطيبته هدى عادل الشاب فاضل عامر متحدثا للزميل محمد اخلالدي

فاطمة عباس النجار

في حتويل انتباههم خالل 
تطبيق اإلجراءات العالجية.

٭ التقييم، الذي يتيح لفريق 
اخصائيي اللعب إعداد 

برنامج مناسب يساعد على 
حتقيق األهداف العالجية 

املنشودة خالل فترة اإلقامة 
في املستشفى.

ويقول يوسف، وهو طفل 
كويتي يتلقى العالج في 

مستشفى »جريت أورموند 
ستريت لألطفال«: »إن اللعب 

مهم بالنسبة لي، فأنا ال 
أشعر مبرور الوقت وأقضي 

أوقاتا مسلية، مبساعدة 
اخصائيي اللعب الذين ال 

يتوانون عن مساعدتنا بأي 
شكل ممكن«. ومن جهتها 

تقول والدته: »يساعد اللعب 
األطفال على صقل مواهبهم 
وتطوير إمكاناتهم، إذ يقوم 
االخصائيون بتوفير أجواء 
مثالية للصغار كي ميارسوا 

هواياتهم املفضلة«.

أمراضهم وطبيعة البرامج 
العالجية التي يخضعون لها. 
وتساهم تقنيات اللعب التي 
يشرف عليها متخصصون 
في هذا املجال في احلد من 

عوارض القلق وتخفيف 
اآلالم التي قد ترافق إقامتهم 

في املستشفى«. ويعتبر 
اللعب التشخيصي أسلوبا 

مثاليا ملساعدة األطفال 
واليافعني في التغلب على 
مخاوفهم حول املستشفى 

أو املرض أو العالج، 
والوصول إلى مرحلة التأقلم 

مع وضعهم اآلني. وهنالك 
العديد من العناصر املتعلقة 

باللعب التشخيصي، تتضمن 
االعداد واإللهاء والتقييم:

٭ اإلعداد، وتتضمن هذه 
املرحلة استخدام الدمى 
والكتب إلعداد األطفال 

إلجراء معني.
٭ اإللهاء، عبر استخدام 

تقنيات تساعد األطفال 

حتفيز احلواس واللعب 
بحرية بالنسبة للمرضى 

الذين يعانون من صعوبات 
في التعلم. ويولي مستشفى 

»جريت أورموند ستريت 
لألطفال« أولوية قصوى 

للعب الذي يشكل عنصرا 
جوهريا في عملية الرعاية 

الصحية املخصصة لألطفال، 
إذ توجد مناطق مخصصة 

لأللعاب في كل قسم، وتعتبر 
من األجزاء احليوية ضمن 

املنشأة. 
بهذه املناسبة قالت سو وير، 

رئيسة خدمات اللعب في 
مستشفى »جريت أورموند 

ستريت لألطفال«: »من 
املعروف بأن اللعب هو منهج 

التعرف على العالم بالنسبة 
لألطفال. ومن هذا املنطلق، 

نحرص في املستشفى 
على أال يكون اللعب مجرد 
وسيلة لتمضية الوقت، بل 

وملساعدة األطفال على فهم 

الصحي )NAHPS( ومؤسسة 
 Starlight( ستاراليت لألطفال

 .)Children’s Foundation
واستمرت فعاليات احلدث 
بني 8 - 12 أكتوبر، بهدف 

تعزيز الوعي بأهمية اللعب 
ودوره في تفعيل عالج 

األطفال واليافعني. 
ومت وضع العديد من 

املعروضات وإقامة ورش 
العمل لتوعية املوظفني 

والعائالت بأهمية تقنيات 
اللعب املتخصصة في 
مساعدة األطفال في 

التأقلم مع العالج ومختلف 
اإلجراءات التي يتوجب 

عليهم اخلضوع لها. كما 
حصل إخصائيو اللعب على 

نصائح ومعلومات قيمة 
عن أفضل األساليب املتبعة 
إللهاء األطفال عن مرضهم 

وإعدادهم للعالج، إلى جانب 
األلعاب متعددة الثقافات 

واأللعاب التي تعتمد على 

أورموند ستريت لألطفال« 
بأهمية اللعب من خالل 
مبادرة مميزة استمرت 
على مدار أسبوع كامل 

قامت بتنظيمها اجلمعية 
الوطنية ألخصائيي اللعب 

مع االخصائيني في غرف 
اللعب ضمن األجنحة، ليتم 
الحقا استخدامها في تزيني 

مختلف األقسام. كما احتفى 
املرضى الصغار مع فريق 

عمل مستشفى »جريت 

مبا ينسجم مع روح احملبة 
والتآخي واملعاني والقيم 

النبيلة التي تتجلى في 
عيد األضحى املبارك، نظم 

مستشفى »جريت أورموند 
ستريت لألطفال«، املركز 
الطبي الرائد عامليا لرعاية 

وعالج األطفال، سلسلة من 
الفعاليات االحتفالية اخلاصة 

بهذه املناسبة لتشارك 
فرحة العيد مع جميع 

األطفال املرضى وعائالتهم. 
ومت تزيني جميع أقسام 

املستشفى بديكورات بهيجة، 
ليحتفل األطفال مع طاقم 
عمل املستشفى في أجواء 

عائلية مرحة، حيث مت توزيع 
احللوى وبطاقات املعايدة 

على العائالت، باإلضافة إلى 
هدايا العيد جلميع األطفال 

املرضى وأخوتهم وأخواتهم.
وخالل األسبوع السابق لعيد 
األضحى املبارك، قام األطفال 

بإعداد الرسوم والزخارف 

مستشفى »جريت أورموند ستريت لألطفال« يحتفل بعيد األضحى املبارك وأسبوع األلعاب في أجواء عائلية مميزة


