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.. وتنظم دورة »شتاء ميطر باخلير« للفتيات
ــراث اإلســامــي  ــت ــاء ال بـــدأت فــي جمعية إحــي
فعاليات دورة “شتاء ميطر باخلير” املخصصة 
للفتيات من الصف اخلامس الى الصف التاسع، 
والــتــي ستستمر حتى يــوم 2021/2/10م، 
والــدراســة فيها كل يــوم أربــعــاء من الساعة )7 

– 15ر8( مساًء عبر برنامج ) زووم ( . 
كما أن املشاركة في هذه الــدورة والتي يشرف 
عليها نــادي لينة للفتيات تتم عن طريق احلجز 

على واتساب.
وأوضــحــت اجلمعية بــأن الـــدورة تشمل على 
عرض مميز ملوادها، والتي يتم فيها بيان أحكام 
الشتاء، باإلضافة لهدي النبي صلى الله عليه 

وسلم عند نــزول املطر، واألدعــيــة املــأثــورة عنه، 
واستشعار نعم الله تعالى علينا من توفر امللبس 

واملسكن .
وتهدف الـــدورة الــى تنمية مــهــارات التواصل 
لدى املشاركات، واملشاركة اإليجابية بني الفتيات 
واملدربة، وبني األقران، كذلك قضاء الوقت مبا هو 

نافع ومفيد.
وقد دعت اجلمعية أولياء األمــور إلى تسجيل 
بناتهم في مثل هذه األنشطة ملا لها من دور كبير في 
تثقيفهن بأمور دينهن، األمر الذي سيعود عليهن 

وعلى مجتمعهن بالنفع والفائدة بإذن الله تعالى .
اجلدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث اإلسامي 

قــامــت بــإنــشــاء الــعــديــد مــن الــلــجــان واحللقات 
النسائية في عدد من املناطق والتي تقوم بدعوة 
النساء للتمسك بالعقيدة اإلسامية الصحيحة 
وفق الكتاب والسنة، ووضع األسس اإلسامية 
الصحيحة لبناء األسرة املسلمة، وتقوم من أجل 
حتقيق هذه األهــداف بإقامة العديد من األنشطة 
اخلاصة بالنساء مثل: إقامة الــدروس الوعظية 
والعلمية والفقهية، وتعليم اللغة العربية لكبار 
السن، باإلضافة إلقامة حلقات حتفيظ القرآن 
وحلقات فقهية خال الصيف، وإقامة املسابقات 
العلمية، وإقامة احللقة الدائمة لتحفيظ القرآن 

للفتيات في مقر اللجنة النسائية.

تنفيذًا لالتفاقية بينها وبني   »أمانة األوقاف«

»إحياء التراث« تعتمد خطتها التشغيلية لتنفيذ 
»العشيات« لتقدمي الطعام للمحتاجني داخل الكويت

تنفيذاً لاتفاقيـة املوقعة بينهـا وبني األمانة العامة 
لــأوقــاف اعتمـدت جمعية إحيـاء الــتــراث اإلسامي 
خطتهـا التشغيليـة لتنفيـذ ) مصرف العشيات ( لتقدمي 
الطعام من مأكل ومشرب الــى احملتاجني من الفقراء 

واملساكني طوال العام داخل دولة الكويت.
ــواف الــصــانــع،  مدير التنسيق واملتابعة  ــال ن وق
بجمعية إحياء الــتــراث اإلســامــي: إن جمعية إحياء 
التراث اإلسامي تسير وفق خطة استراتيجية لتفعيل 
دورها املجتمعي واخليري من خال جو أسري مع أفراد 
املجتمع واألســر احملتاجة داخــل الكويت حتى تكون 
قريبة منهم وعلى دراية مبدى احتياجاتهم االجتماعية 
من خال آلية معتمدة في تنظيم املشاريع واحلمات 

ـــة احلـــاالت . وتأكيداً  واملــســاعــدات املختلفة ودراس
للمساهمة الفعالة لأمانة العامة لأوقاف في تنمية 
املجتمع وتلبية احتياجاته مبختلف املجاالت، وتقدمي 
الدعم املختلف لفئات املجتمع تسعى دائماً لتفعيل 
هذه الشراكة الفاعلة بينها وبني جمعية إحياء التراث 
اإلسامي لتلبية االحتياجات االجتماعية والتنموية 
التي يفرزها الواقع مع مراعاة حتقيق الترابط بني 
املشروعات الوقفية واملشروعات األخــرى، وال سيما 
مشروع )مصرف العشيات( . وأوضــح الصانع أن 
مشروع )مصرف العشيات( هو أحد املشاريع الوقفية 
التي دأبــت على طرحه جمعية إحياء التراث سنوياً 
بــدعــم مــن األمــانــة العامة لــأوقــاف داخـــل الكويت، 

وتصرف على شكل كوبونات معتمدة يحصل من خالها 
ــواد غذائية من اللحوم والــدواجــن والتموين  على م
واملشتريات الغذائية والوجبات والعشيات. والهدف 
من هذا املشروع مساعدة األسر املتعففة داخل الكويت، 
وتخفيف األعباء عنهم وسد جزء من حاجاتهم اليومية، 
وتأكيد وتعزيز أهمية التراحم والتكافل اللذين ُجبل 

عليهما أهل الكويت في مساعدة احملتاجني . 
وأشاد نواف الصانع، بدور األمانة العامة لأوقاف 
في دعم بعض املشاريع واألنشطة اخليرية واإلنسانية 
التي تقوم بها اجلمعية، وبحمد الله نشهد استمرار 
التعاون بني اجلهتني في الكثير من األنشطة واملشاريع 

املستقبلية.

جمعية إحياء التراث اإلسامي

أعلنت د. آمـــال اليحيى رئــيــس مكتب املــدن 
الصحية، أن مكتب املدن الصحية، نظم بالتعاون 
مع املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية الدورة 
التدريبية حول إعــداد املرتسم الصحي للمدينة 
الصحية، وهو أحد املجهودات اللي يقوم بها مكتب 
املدن الصحية لبناء القدرات للعمل على تطبيق 

معايير املدن الصحية في مناطق دولة الكويت.
 وقد عقدت الدورة عبر تطبيق “زووم” مراعاة 
لاشتراطات الصحية وجــهــود وزارة الصحة 
بالتصدي لوباء كوفيد 19، عقدت الــدورة ملدة 3 
أيام من 17 وحتى 19 يناير 2021، واستهدفت 
العاملني فــي املـــدن الصحية ميثلون قطاعات 
مختلفة ) أطــبــاء ، مختارين ، أعــضــاء اللجان 
ــارك فــي تقدمي محاضرات  التنسيقية ( وقــد ش
الدورة خبراء في املدن الصحية من منظمة الصحة 
العاملية وهــم د. سمر الفقي مسؤولة املبادرات 
املجتمعية في املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط 
و د. نزار عبدالرحيم الفكي مستشار السياسات 
والنظم الصحية واملـــوارد البشرية والتخطيط  
وخبير املنظمة في مجال املدن الصحية ، باإلضافة 
مختصني من القطاعات ذات العاقة بإعداد وثيقة 
املدينة الصحية مثل د. سناء العلي املسؤولة 
امللف الصحي االلكتروني للمرضى، وممثل املركز 

الوطني للمعلومات الصحية ، وعميد كلية الصحة 
العامة في جامعة الكويت، وقطاع املعلومات 
اجلغرافية في الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
، كما مت إطــاع املشاركني على جتــارب منطقة 
اليرموك ومنطقة عبد الله السالم . واحتوت 
الـــدورة على 14 ساعة تدريبية حضرها 120 
مشارك، وهي معتمدة في برنامج التعليم املستمر 

لدى معهد الكويت لاختصاصات الطبية.

بالتعاون مع املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

مكتب املدن الصحية نظم دورة 
تدريبية حول إعداد املرتسم 

الصحي للمدينة الصحية

د. آمال اليحيى

مستشار تغذية: العسل الطبيعي 
اليضر مرضى السكري 

أكدت الدكتورة هدى حمزة 
مستشارة شركة عسل معجزة 
الشفاء واستشارية العاج 
الــغــذائــي، أن تــنــاول العسل 
الطبيعي بنوعيه الرحيقي 
والــغــابــي ال يــضــر مــرضــي 
السكري طاملا أنه الينتج عن 

تغذية النحل بالسكر .
ـــال تصريح  ـــــادت خ وأف
صحفي، بأنه ميكن معرفة 
الفرق بني العسل الطبيعي 
ــن تغذية  ــاجت ع ــن ــره ال ــي وغ
ــن طريق  الــنــحــل بالسكر ع
ــة الــســكــروز  ــب ــس فــحــص ن
فــي العسل ، مشيرة الــى أن 
السكروز نوع من السكر املعقد 
ويحتاج الي انسولني لهضمه 

بينما سكريات العسل اآلخري 
كلها سكريات آحادية وتتمثل 
في الدم بدون أنسولني ويزود 
املــريــض بالتغذية والطاقة 
ـــة ســـواء  ـــازم الــســريــعــة ال
للعضات او الــدمــاغ ، وفي 
غالبة اآلحيان تنخفض نسبة 
الــســكــروز فــي العسل الــذي 
مــر على تــاريــخ إنتاجه عام 

أوعامني  .
واســتــطــردت: فــي روسيا 
االحتــاديــة يستخدم العسل 
ــوط بــالــغــذاء امللكي  ــل ــخ امل
والعكبر “ بــروبــلــس “ في 
عاج مرضي السكري، فضاً 
استخدام تلك اخللطة في عاج 

د. هدى حمزةجروج هؤالء املرضى .

نواف الصانع


