
أك��د وزي��ر الصحة الكويتية 
الشيخ الدكتور باسل الصباح 
ح���رص ال�����وزارة ع��ل��ى تطوير 
الرعاية الصحية عبر املشاريع 
التطويرية واإلنشائية التي 
تغطي جميع احملافظات لتحقيق 
األه��داف املرجوة لبرنامج عمل 
ال�����وزارة ض��م��ن ب��رن��ام��ج عمل 
احل��ك��وم��ة واخل��ط��ة اإلمن��ائ��ي��ة 

للدولة ورؤية كويت املستقبل.
وق���ال ال��وزي��ر ال��ص��ب��اح في 
تصريح صحفي على هامش 
افتتاح مركز ال��وف��رة السكني 
الصحي أمس األحد إن ال��وزارة 
لديها حاليا الكثير من املشاريع 
التنموية الصحية التي تنفذها 
في مناطق اجلهراء والعاصمة 
واألح��م��دي الصحية والهادفة 
إل��ى تطوير الرعاية الصحية 
بالبالد لبلوغ األهداف والغايات 
العاملية للتنمية املستدامة ذات 

العالقة بالصحة.
وأض����اف أن م��رك��ز ال��وف��رة 
اجل��دي��د ال��ذي سيقدم خدماته 
ل��س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ي��ت��ك��ون من 

دورين ويقع على مساحة 2400 
متر مربع ويشتمل على اقسام 
عيادات العالج العام والطوارئ 

إل��ى جانب خ��دم��ات التمريض 
والصيدلة.

وذكر أن املركز سيعمل على 

م��دار الساعة يوميا ط��وال أيام 
األس��ب��وع حتسبا ل��وج��ود أي 
زي���ادة ف��ي م��ع��دالت املراجعني 

ونظرا لقربه من م��زارع الوفرة 
التي تشهد ت��واف��دا لعدد كبير 
من األسر الكويتية خالل نهاية 
االسبوع واالج���ازات الصيفية 

والعطل الرسمية.
وبني أن إجمالي عدد املراكز 
الصحية ف��ي منطقة األحمدي 
الصحية بلغ 31 مركزا يتم من 
خاللها تقدمي خدمات الرعاية 
الصحية األول��ي��ة باملستويات 
الوقائية والعالجية وفقا ألحدث 
املعايير العاملية ومبا يتفق مع 
رؤية الوزارة لتحقيق التغطية 
الصحية الشاملة بعناصرها 
ومكوناتها املختلفة والتي متثل 
خدمات الرعاية الصحية االولية 

ركيزتها االساسية. 
 وأش��ار الوزير الصباح إلى 
أن افتتاح مركز الوفرة الصحي 
يتزامن مع بدء انطالق املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ش��روع التأمني 
الصحي على املواطنني الكويتيني 
امل��ت��ق��اع��دي��ن مب��ا يتضمنه من 
إض��اف��ات للمزايا التي يقدمها 

املشروع للمستفيدين منه.

وأع��رب عن شكره وامتنانه 
ال��ع��م��ي��ق ل��ك��ل م���ن ش����ارك في 
ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع 

م��ش��ي��دا ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلها 
جميع العاملني ف��ي امل��رك��ز من 
اطباء وهيئة متريضية وفنيني 

وإداري�������ني ل��ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة 
الصحية في املركز وفق املعايير 

العاملية للجودة.

خالل افتتاح مركز الوفرة السكني الصحي 

وزير الصحة: نحرص على تطوير الرعاية 
الصحية عبر املشاريع التطويرية واإلنشائية

وزير الصحة خالل قص شريط االفتتاح

جانب من اجلولة على مرافق املركز

أكد أن اللجنة تقدم خدمات مجتمعية ألبناء الكويت

العوضي: هدفنا التعريف باإلسالم 
مبنهجه الوسطي الذي يدعو 

للرحمة والسالم

ق������ال  م���دي���ر ع�����ام جل��ن��ة 
التعريف ب��اإلس��الم التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية فريد 
ال��ع��وض��ي  إن معظم ال��ذي��ن 
ي��ق��ب��ل��ون ع��ل��ى االس�����الم في 
الكويت من خالل اللجنة بسبب 
األخ���الق ال��راق��ي��ة واملعاملة 
الطيبة التي القوها من أبناء 
الكويت ، مشيرا إلى أن الكويت 
تضم ع��دداً كبيرا من املقيمني 
ع��ل��ى أرض��ه��ا ي��ص��ل ع��دده��م 
إلى أكثر من مليوني واف��د من 
جنسيات مختلفة، مؤكدا أن 
دور اللجنة يكمن باألساس 
ف���ي ت��ع��ري��ف غ��ي��ر املسلمني 
باإلسالم وتعزيز ملبدأ التكافل 
والتآخي والتآلف والتقارب 
م��ع املسلمني، مشيرا إل��ى أن 
ال��ل��ج��ن��ة تسعى إل���ى تفعيل 
دوره��ا في بيان ص��ورة الدين 
احلنيف، خاصة أن الكويت 
دول��ة لها عاداتها وتقاليدها 
احلضارية ، وأن أكثر الوافدين 
بحمد ال��ل��ه تعالى يلمسون 
املعاملة احلسنة واألخ���الق 
الراقية من أبناء الكويت ما 
جعل عشرات اآلالف من غير 
املسلمني يقبلون للتعرف على 

هذا الدين العظيم. 
وبني العوضي في تصريح 
صحافي أن اللجنة تقدم خدمة 
مجتمعية ألب���ن���اء ال��ك��وي��ت 
واملقيمني على ه��ذه األرض 
ال��ط��ي��ب��ة مم��ن ل��دي��ه��م عمالة 
منزلية حيث ت���وزع سنويا 

ق���راب���ة ال���� 50 ال���ف حقيبة 
ت��وع��وي��ة ، وت���دع���و أرب���اب 
األس��ر والكفالء أن يكون لهم 
دور فعال من خ��الل املعاملة 
الطيبة ، والتي تعد من أفضل 
األساسيات التي جتعل هذه 
العمالة تؤدي عملها بإخالص، 
مضيفا : أن األخ��الق الراقية 
وطيب التعامل مع اآلخرين من 
غير املسلمني تعد مفتاحا لباب 

الهداية.
وأش���ار ال��ع��وض��ي  إل��ى أن 
ال��ل��ج��ن��ة ح��ق��ق��ت إجن�����ازات 
ملموسة خالل األعوام السابقة 
، م���ؤك���دا أن ال��ل��ج��ن��ة تعمل 
ملواصلة رسالتها ومسيرتها 
خلدمة الدين وبيان سماحة 
اإلس��الم ذل��ك الدين الوسطي 

ال�����ذي ي���دع���و إل����ى ال��ع��دال��ة 
وال��رح��م��ة وال��س��الم واحملبة 
م��ع ال��ط��رف اآلخ���ر ، ول��ذل��ك 
ف��إن اللجنة لديها الوسائل 
وامل��ش��اري��ع امل��ت��ع��ددة التي 
ساهمت ف��ي ح��ب اآلخ���ر لهذا 
الدين وإقدامه ملعرفته، مبينا 
أن الهم األكبر للجنة التعريف 
باإلسالم  تفعيل املشاريع التي 
من شأنها تثبيت الدين لدى 

املهتدين وتأليف قلوبهم. 
  وأش���ار العوضي إل��ى أن 
اإلس��الم دي��ن مليئ باخلصال 
احلميدة ، وانتشر باإلقناع 
واجل����دال ب��ال��ت��ي ه��ي أحسن 
واألخ��الق الطيبة التي اتصف 
بها املسلمون، وهناك العديد 
من امل��واق��ف في كتب السيرة 
النبوية العطرة وكتب التاريخ 
اإلس��الم��ي ال��ت��ي ت��ؤك��د ذل��ك، 
فكانت أخالق الرسول احلبيب 
محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام والتابعني 
م��ن ب��ع��ده سببا ف��ي اه��ت��داء 
املشركني إلى اإلس��الم .. كيف 
ال ! وق��د م��دح الله تعالى نبي 
الهدى وخامت الرسل في قرآنه 
بقوله عز وج��ل ) وإن��ك لعلى 
خلق عظيم ( ، وي��ق��ول صلى 
الله عليه وسلم في احلديث 
الشريف : ) إمن��ا بعثت ألمتم 
مكارم األخ��الق ( ، فكانت وال 
ت��زال األخ��الق الراقية الطيبة 
منهاجاً دعوياً رائعاً للتعريف 

باإلسالم.

تقدمي خدمات توعوية ملختلف اجلاليات

تلبية إلغاثة املرضى والضعفاء 

»النجاة اخليرية« تسهم في إنقاذ حياة أكثر
1000 مريض »فشل كلوي« باليمن  من 

س��ارع��ت جمعية ال��ن��ج��اة اخليرية 
بتلبية النداء اإلنساني العاجل القادم من 
مرضى اليمن، حيث ناشد مرضى الفشل 
الكلوي والضعفاء باليمن، أه��ل اخلير 
ب��ض��رورة توفير املياه ال��الزم��ة إلج��راء 
عملية الغسيل الكلوي حيث تعاني كثير 
من املدن اليمنية من ندرة املياه النظيفة 

الصاحلة للشرب.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ق��ال مسئول اليمن 

بالنجاة اخل��ي��ري��ة محمد القحطاني: 
كعادتها متتاز النجاة اخليرية بسرعة 
االستجابة للنداءات اإلنسانية، بجانب 
التحرك امليداني السريع، حيث قمنا على 
الفور بتسيير السيارات احململة باملياه 
لقسم الغسيل الكلوي مبستشفى الثورة 
في محافظة تعز، واستفاد من هذه املياه 

أكثر من 1000 مريض.
وب��ني القحطاني: إن بعض مرضى 

الفشل الكلوي يحتاج إلى إج��راء علمية 
الغسيل مبعدل 3 مرات أسبوعيا ويتطلب 
عالج هذا املرض تكاليف باهظة، بجانب 
السير ملسافات بعيدة من أجل الوصول 
وتلقي العالج وال��ذي ب��دوره يفاقم من 
معاناة املرضى. وعدم توفر املياه الالزمة 
إلج��راء الغسيل يعرض حياة املريض 

للخطر.
واك��د القحطاني أن النجاة اخليرية 

تقوم بجهود حثيثة حيال عالج املرضى 
باليمن فقامت ببناء مركز  الكويت الطبي 
باليمن والذي يستفيد منه أالف املرضى، 
وكذلك قامت اجلمعية بتسيير حمالت 
عاجلة ملكافحة تفشي انتشار مرض 
الكوليرا وأق��ام��ت العديد م��ن مخيمات 
ع��الج م��رض ال��ع��ي��ون بجانب العديد 
اخلدمات الطبية السريعة والتي ساهمت 

في إنقاذ حياة النازحني اليمنيني.

جهود طبية حثيثة

»العلوم اإلدارية« تقيم فعاليات 
إلنطالق برنامج »اإلعداد الختبارات 

األيلتز للطلبة الكويتيني«
حتت رعاية عميد كلية العلوم اإلداري��ة 
بجامعة الكويت ورئ��ي��س مركز التميز في 
اإلدارة د.م��ش��اري ال��ه��اج��ري تقيم الكلية 
بالتعاون مع مركز التميز في اإلدارة التابع 
للكلية وب��ي��ت التمويل الكويتي فعاليات 

انطالق برنامج )اإلع��داد الختبارات األيلتز 
للطلبة الكويتيني( بهدف دعم وتعزيز قدرات 
الشباب الكويتي، وذلك اليوم االثنني الساعة 
6 مساء في فندق راديسون بلو قاعة سكاي 

الوجن.

25 دولة الشامري: نسعى إليصالها إلى أكثر من 

»الرحمة العاملية« تطلق مشروع األضاحي 
أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة 
العاملية حملة األضاحي للعام 
الهجري 1440 ه� التي جاءت 
حت��ت ش��ع��ار “أضحيتك أج��ر 
وفرحة” وذل���ك ع��ب��ر موقعها 
اإللكتروني وفروعها املنتشرة 

في دولة الكويت.
وقال األمني املساعد لشؤون 
القطاعات في الرحمة العاملية فهد 
الشامري إن األضحية شعيرة 
إسالمية ثابتة بالكتاب والسنة 
واإلج��م��اع، ولعظم مكانتها في 
اإلسالم حثَّ عليها ديننا احلنيف 
ورغب في القيام بها قال سبحانه 
وتعالى: ﴿َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم 
ن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخْيٌر  مِّ
َفاْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصَوافَّ 
َف��إَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا ِمْنَها 
َوأَْطِعُموا اْلَقاِنَع َوامْلُْعَترَّ َكَذِلَك 
ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴿  َسخَّ

]احلج: 36[.
وأضاف الشامري أن الرحمة 
تسعى إل��ى إي��ص��ال األض��اح��ي 
إلى أكثر من 25  دول��ة موزعني 
على قطاعاتها األرب��ع��ة، آسيا 
وأفريقيا وأوروب����ا، والقطاع 
ال���ع���رب���ي، وي���وف���ر م��ش��روع 
األضاحي للمتبرعني واحملسنني 
ف��رص��ة إي��ص��ال أضاحيهم إلى 
احملتاجني، من أجل إحياء لُسنة 
أبينا إبراهيم، وإدخ��ال السرور 
والغبطة عليهم مبناسبة عيد 
األضحى امل��ب��ارك؛ حيث إن ثمة 
ماليني األس��ر املسلمة احملتاجة 
ح��ول العالم ال تتذوق اللحوم 

إال في أوق��ات ن��ادرة، ومنها يوم 
العيد، بسبب ع��دم متكنها من 

توفير القيمة الالزمة لذلك.
وأعلن الشامري أنَّ الرحمة 
العاملية نفَّذت امل��ش��روع العام 
املاضي واستفاد منه أكثر مليون 
مستفيد، شملت بعض الدول في 
أفريقيا وآسيا وأوروب��ا والدول 
ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ إجمالي 
عدد األضاحي أكثر من 19141 
أضحية، منها أكثر من 17756 
أضحية من الغنم تقريباً، فيما 
بلغ ع��دد أضاحي البقر 1385 
تقريباً، فيما استفاد من مشروع 
الكسوة والعيدية 890 طفالً 

ويتيماً.
وأض��اف الشامري أنَّ زيادة 
املستفيدين م��ن ه��ذا امل��ش��روع 

ستؤدي إلى إدخال السرور إلى 
ق��ل��وب أك��ب��ر ع��دد م��ن الالجئني 
واحمل��ت��اج��ني ف��ي ي���وم م��ب��ارك 
وع��ظ��ي��م ع��ن��د ال���ل���ه ت��ع��ال��ى، 
خصوصاً في ال��دول التي تشهد 
أحداثاً استثنائية، ونزوحاً لعدد 
هائل من سكانها، وما ميثله ذلك 

من حاجتهم للمساعدة.
وب��نيَّ الشامري أنَّ الرحمة 
العاملية بدأت باستقبال تبرعات 
احمل��س��ن��ني مل��ش��روع األض��اح��ي 
عبر فروعها في مختلف مناطق 
الكويت، أو عبر موقعها على 
http://www. اإلن��ت��رن��ت
khaironline.net، أو من 
خ��الل االت��ص��ال هاتفيا، أو عبر 
احل��ض��ور إل��ى مقرها الرئيس 

والتبرع للمشروع مباشرة.

مشروع األضاحي في العام املاضي
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مبنى مركز الوفرة السكني الصحي

فريد العوضي

تزويد املستشفيات باملاء

توزيع األضاحي العام املاضي

فهد الشامري


