
بحضور املدير العام ومدراء 
اإلدارات اقامت جمعية صندوق 
اعانة املرضى ممثلة في إدارة 
ال��ت��وع��ي��ة واإلرش�������اد حفلها 
السنوي ملشروع احلج باإلنابة 
للعام 2019  اجل���اري، حيث 
قامت إدارة التوعية واإلرش��اد 
بتوزيع الشهادات التي تثبت 
اداء فريضة احلج باالنابة عن 
املرضى الذين قضوا إلى بارئهم 
ومن اقعدهم املرض وحال بينهم 
وب���ن ادائ��ه��م ل��ه��ذه الفريضة 

العظيمة.
وق���ال م��دي��ر إدارة التوعية 
واإلرشاد باجلمعية خالد الهندي 
إن مشروع احلج باالنابة يعتبر 
من أكبر  املشاريع التي تدعمها 
اجلمعية واإلدارة والذي يحرص 
على القيام به قسم الواعظات 
عاما بعد عام  وعلى مدار التسعة 
أعوام  وقد مت بفضل الله تعالى 
ايفاد 400 حاج وحاجة باالنابة 
خ��ال السنوات التسع فيما مت 
اي��ف��اد 45 حاجا وح��اج��ة خال 

هذا العام
وأش���ار الهندي إل��ى أن��ه ملن 
خير األعمال الصاحلة أن نساعد 
امل��ت��وف��ن أو امل��رض��ى املقعدين 
غ��ي��ر ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى احل��رك��ة 
ألداء هذا النسك العظيم خاصة 
وان��ه��ا ع��ادة م��ا تكون امنيتهم 
التي مينعهم عنها املرض والتي 
ي��س��اه��م ق��س��م ال��واع��ظ��ات في 

حتقيقها عبر تواصلههم الدائم 
مع املريضات في املستشفيات من 
خال جوالتهم التفقدية وكذلك 
بالتنسيق م��ع ق��س��م اخل��دم��ة 
االجتماعية داخ��ل املستشفيات 
مل��ع��رف��ة م��ن ل��م يحالفه احل��ظ 
ب��احل��ج وم��س��اع��دت��ه م��ن خ��ال 

توفير من ينوب عنه.
وأث����ن����ى ال���ه���ن���دي خ���ال 
احل��ف��ل ع��ل��ى أداء ال��واع��ظ��ات 
املميز ودوره���ن الفاعل داخ��ل 
املستشفيات وال���ذي ب��رز جليا 
للعيان من خال اشادات ادارات 
املستشفيات وذوي امل��رض��ى 

بالواعظات وعملهن وما يقمن به 
لنشر تعالي ديننا احلنيف وما 
نتج عن تسامحهن وعملهن بجد 
من انضمام العديد من العامات 
من اجلنسيات غير العربية إلى 

اإلسام.
ب��دوره��ا ق��ال��ت رئيسة قسم 
ال��واع��ظ��ات صفاء ع��اب��دي��ن:  إن 
الله تعالى وعد من أعان مسلما 
على اداء احلج باالجر العظيم 
كما ق��ال ال��رس��ول ال��ك��رمي عليه 
اف��ض��ل ال��ص��اة وال��س��ام ) من 
جهز ح��اج��ا أو خلفه ف��ي أهله 
ك��ان ل��ه مثل أج���ره م��ن غير أن 

ينقص أج��ره ش��يء (، الفتا إلى 
أن احلج ه��ذا  النسك العظيم ملا 
تعذر على بعض املسلمن القيام 
به وأقعدهم امل��رض ال��ذي طال 
بهم واستحالت سبل الشفاء 
بقضاء الله وقدره ، فما كان من 
جمعية صندوق اعانة املرضى 
إال ان فعلت ش��ع��اره��ا ) ننزع 
االلم ون��زرع األم��ل( واستجابت 

ألح���ام وأم���ال ه���ؤالء املرضى 
ووف��رت لهم من ينوب عنهم في 
اداء فريضة احل���ج. وأض��اف��ت 
عابدين أن من صميم عمل إدارة 
التوعية واإلرش����اد م��ا يحمله 
الوعاظ والواعظات على عاتقهم 
من إدخال البهجة وشحن القلوب 
بالتقوى والسعادة ، الفتة إلى أن 
مثل ه��ذا البرنامج ) مشروع 

احج باإلنابة( الذي تشرف عليه 
جمعية صندوق اعانة املرضى 
وغيرها من األعمال التي تقدم 
إما بشكل يومي أو سنوي خلدمة 
املرضى ورعايتهم وتقدمي الدعم 
املعنوي والشرعي لهم .، مبينة 
ان بفضل ال��ل��ه تعالى توسع 
م��ش��روع احل��ج بالغنابة لهذا 
العام ليشمل كافة املستشفيات 
وأكبر ع��دد من املرضى ، فضا 
عما يشمله البرنامج من سقيا 
احل��اج وت��وزي��ع وجبات وحفر 
بئر ومساهمات وقفة سنوية 
مب��س��اج��د ب����ال����دول ال��ف��ق��ي��رة 

ك��ص��دق��ات ع��ن امل��رض��ى ال��ذي��ن 
شملهم مشروع احلج باإلنابة .ز 
وغيرها من االعمال التي حترص 
عليها اجلمعية لتحقيق املعنى 
ال��س��ام��ي ) ال��ت��ع��اون على البر 
والتقوى ( والذي يجعل املجتمع 
ك��اجل��س��د ال���واح���د والبننيان 

املرصوص .
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رئيسة 
الشعبة اإلعامية باملسجد الكبير  
س��ارة احملمد إن مشروع احلج 
باإلنابة لفكرة مميزة تساهم في 
حتقيق حلم وامنية كبيرة ملرضى 
حال بينهم وبن حتقيقها املرض 

، ونحن في ادارة امسجد الكبير 
دائمي احلرص على التعاون مع 
جمعية صندوق اعانة املرضى 
بصور مختلفة وأنشطة متنوعة 
نظرا لتواحد األه��داف وال��رؤى 
في مساعدة احملتاجن السيما 
املرضى ونشر الثقافة والتوعية 
الشرعية والدينية للمجتمع 
حتى تعم الفائدة وتنعكس على 

االفراد واملجتمع ككل.
أم���ا رئ��ي��س��ة ق��س��م اخل��دم��ة 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة مب��رك��ز ال��ك��وي��ت 
ملكافحة السرطان ه��دى شهاب 
فأثنت على جمعية صندوق 
اعانة املرضى وانشطتها السيما 
ادارة التوعية واالرش��اد ممثلة 
بقسم ال��واع��ظ��ات ، واك���دت ان 
الواعظات دائمات التعاون مع 
القسم واتواصل ملعرفة املرضى 
احملتاجن وم��ن يريدون الدعم 
املعنوي وامل����ادي. وق��د مت هذا 
التعاون ايضا في مشروع احلج 
باالنابة حيث حصلت الواعظات 
على قائمة اس��م��اء املريضات 
االت��ي لم يقمن باحلج من خال 
ق��س��م اخل���دم���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

باملستشفيات.
ومت خ����ال احل���ف���ل ت��ق��دمي 
ش��ه��ادات تثبت اداء امل��رض��ى 
واملتوفن لفريضة احل��ج عبر 
ن��واب عنهم ، فضا ع��ن تقدمي 
بعض الهدايا الرمزية وصوغة 

احلج لذويهم.

  اخ��ت��ت��م ب��رن��ام��ج »ب��ري��ق« 
للتفكير اإليجابي والرفاهية 
النفسية املتكاملة أم��س األحد 
دورته الثالثة املقامة بالتعاون 
مع وزارة التربية بتكرمي 100 

معلم ومعلمة. 
  وق��ال��ت م��دي��رة البرنامج 
رق��ي��ة حسن إن ال���دورة التي 
انطلقت األح��د امل��اض��ي ش��ارك 
فيها معلمون ومعلمات خاضوا 
الدورتن األولى والثانية العام 
املاضي متهيدا خلوض الدورة 

الرابعة في ديسمبر املقبل. 
  ولفتت حسن إلى أن املعلمن 
واملعلمات الذين خاضوا الدورة 
األولى في الثاني من هذا الشهر 
وال��ب��ال��غ ع��دده��م 350 معلما 
ومعلمة سيخوضون ال��دورة 

الثانية في ديسمبر املقبل.  
 وأوض���ح���ت أن ال��ب��رن��ام��ج 
ي��خ��ط��و خ���ط���وات م���دروس���ة 
وم��ت��م��ي��زة خ��اص��ة أن الطلبة 
واملعلمن وإدارات امل���دارس 
يرحبون بتطبيقه، الفتة إلى 
أن املعلمن الذين مت تدريبهم 

ه��م أس���اس جن���اح ال��ب��رن��ام��ج 
ويقومون بتطبيقه بشكل مبهر.   
وأع��رب��ت ع��ن شكرها ل���وزارة 
التربية على »تعاونها الكبير« 
والدعم الذي يلقاه البرنامج من 
ق��ي��ادات ال���وزارة مثمنة جهود 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

والهيئة العامة للشباب.  
 ومن جانبها أش��ادت مديرة 
مركز التحفيز واملشاركة في 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
م��ن��ال ال���راش���د ف���ي ت��ص��ري��ح 
مماثل بالبرنامج، مبينة أنه 
مفيد جلميع طبقات املجتمع 

ويهدف إلى حتفيز الطلبة على 
الفكر اإلي��ج��اب��ي.   وأوضحت 
الراشد أن )بريق( يدخل ضمن 
خطة التنمية املستدامة للدولة 
وأن )التقدم العلمي( رأت فيه 
الطموح، الفتة إل��ى أنها فكرة 

جديدة على املجتمع الكويتي.  

 وقالت: إن )بريق( يستهدف 
ال��ع��ق��ول وي��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء 
شخصية الطالب ويعتبر فريدا 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط، مشيرة 
إلى أن )التقدم العلمي( ناقشت 
األس���س العلمية ال��ت��ي يرتكز 
عليها برنامج بريق ومناهجه 

وملست حجم اجلهد املبذول من 
خال القائمن عليه. 

  يذكر أن )ب��ري��ق( برنامج 
ت��رب��وي ه��و األول م��ن نوعه 
في الكويت وال��ش��رق االوس��ط 
ويعنى بتدريب املعلمن على 
كيفية تطبيق انشطته باسلوب 

ايجابي تفاعلي مشوق داخل 
القاعات الدراسية لكي يجني 

الطلبة فوائد التفكير اإليجابي.
ويستلهم )بريق( أنشطته 
من األبحاث العلمية املثبتة في 
مجال علم النفس اإليجابي من 
جميع أن��ح��اء العالم ث��م يقوم 

بتدريب املعلمن على اليات 
تنفيذها ف��ي م����دارسھم خللق 
التفكير اإليجابي والرفاهية 
النفسية املتكاملة في الكويت 

من خال تطبيقه على الطاب.
وتركز أنشطة )بريق( على 
قيم عديدة من أب��رزه��ا الشكر 
واالم��ت��ن��ان ب��ال��درج��ة األول���ى 
وي��س��ت��ه��دف ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ة 
الثانوية إال أن تأثيره يشمل كل 
من يتعامل معه سواء املدرسية 
أو الهيئة التعليمية وأولياء 
األمور إلحداث التغيير اإليجابي 

في تعاماتهم اليومية.
ويعتمد )بريق( في برامجه 
ع��ل��ى أدب����ي����ات ع��ل��م ال��ن��ف��س 
اإليجابي وال��دراس��ة العلمية 
ل��ل��س��ع��ادة وم���ك���ام���ن ال��ق��وة 
اإلنسانية وفضائلها ونظرا 
أله��م��ي��ت��ه مت إدراج������ه ضمن 
برامج رؤية )الكويت 2035( 
املنبثقة ع��ن رؤي��ة سمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
حتت ركيزة »رأس مال بشري 

إبداعي«.

ص��رح م��دي��ر زك���اة س��ل��وى التابعة 
جل��م��ع��ي��ة ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة  محمد 
ال��ه��ول��ي أن���ه مت ت��وزي��ع م��س��اع��دات )  
لعدد 313أسرة ( م��ن األس��ر الفقيرة 
واحملتاجة داخ��ل الكويت ه��ذا العام، 
من خال مشروع رعاية األسر الفقيرة 

املتعففة.
وب���ن ال��ه��ول��ي أن ه���ذا امل��ش��روع 
ي��اق��ى ت��ف��اع��ا ق��وي��ا م��ن أه���ل اخلير 
واحملسنن ال��ك��رام عند ط��رح��ه، حيث 
نقوم بتنفيذه من ب��اب التخفيف على 
الفقراء واحملتاجن ورف��ع املعاناة عن 
كاهلهم وحتقيق مبدأ التكافل االجتماعي 
وال��ت��واد والتراحم بن فئات املجتمع 
داخ��ل الكويت، ويأتي ذلك انطاقا من 
ق��ول النبي صلى الله عليه وس��ل��م: ) 
مثل املؤمنن ف��ي ت��واده��م وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل اجل��س��د ال��واح��د إذا 
اشتكى منه ع��ض��و، ت��داع��ى ل��ه سائر 

األعضاء في السهر واحلمى (. 
وب��ن ال��ه��ول��ي أن ه��ذه امل��س��اع��دات 
تتفاوت قيمتها حسب بحث احلالة 
املتقدمة لاستفادة من املشروع، داعيا 
أهل اخلير وأصحاب األي��ادي البيضاء 
إل��ى ض��رورة املساهمة والتبرع لدعم 
هذا املشروع ال��ذي يعزز مبدأ التكافل 
االج��ت��م��اع��ي ب��ن املسلمن وجتسيد 

مساعدة القادرين لغير القادرين.

ول��ف��ت أن��ه ميكن املساهمة ف��ي هذا 
امل��ش��روع ) م��ش��روع إح��س��اس لرعاية 
األسر الفقيرة واملتعففة وهذا املشروع 
جتوز فيه إخراج الزكاة ( عبر االتصال 
هاتفياً حتى ميكن تغطية املبلغ املطلوب 
للحاالت املتقدمة، وثمن في الوقت ذاته 
التفاعل الدائم من أهل اخلير واحملسنن 
جلميع األنشطة املشاريع سواء داخل 

الكويت أو خارجها.

حسني: البرنامج يخطو خطوات مدروسة ومتميزة 

100 معلم ومعلمة »بريق« يختتم دورته التدريبية الثالثة بتكرمي 
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.. ومع بعض املكرمات

ال����ه����ن����دي: »احل�������ج ب����اإلن����اب����ة« م����ن أك��ب��ر  

املرضى« »إعانة  تدعمها  التي  املشاريع 

لتخفيف معاناة األسر الفقيرة داخل الكويت

»زكاة سلوى« وزعت مساعدات
313 أسرة فقيرة ل� 

جانب من تقدمي املساعدات
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رقية حسن مع بعض املكرمن

ريا�ض عواد 

كشف رئيس جمعية اجلراحن 
د. سلمان ال��ص��ب��اح أن الكويت 
تصدرت معدالت انتشار السمنة 
ب��ن االن����اث )18 س��ن��ة ف��أك��ث��ر(، 
حيث حلت في مقدمة دول مجلس 

التعاون.
وقال الدكتور سلمان  في بحث 
طبي قدمه خال فعاليات املؤمتر 
العربي األول لصحة املرأة بالقاهرة 
والذي نظمه احتاد األطباء العرب 
حت���ت رع���اي���ة رئ��ي��س ال�����وزراء 
امل��ص��ري د. مصطفى م��دب��ول��ي 
حتت شعار “تعزيز صحة املرأة 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
2030”، مشيرا إل��ى أن البحث 
حمل عنوان “السمنة: حتٍد رئيسي 
لصحة املرأة”، تناول فيه السمنة 
كأحد التحديات التي تواجه صحة 
املرأة، عارضاً جتربة دولة الكويت 
م��ن حيث االس��ت��ف��ادة م��ن نتيجة 
ومؤشرات السمنة وزي��ادة الوزن 
بالباد والبيانات املستخلصة 
ع��ن العمليات اجل��راح��ي��ة لعاج 
السمنة خ��ال العام 2019 حيث 
أج��ري��ت 1976 عملية جراحية 

لعاج السمنة لإلناث.
وأش����ار إل���ى أن ال��ب��ح��ث ألقى 
الضوء على عوامل اخلطورة ذات 
العاقة بالسمنة وما متثله السمنة 
كأحد عوامل اخلطورة للعديد من 

أنواع السرطان بن اإلناث.
ون��وه البحث إل��ى التوصيات 
املناسبة للتصدي للسمنة بن 

اإلناث من خال دعم قدرات النظم 
الصحية وامل��ش��ارك��ة املجتمعية 
وتطوير نظم املعلومات الصحية 
ضمن متابعة اخلطط والبرامج 
اإلمنائية لتحقيق األهداف العاملية 
للتنمية امل��س��ت��دام��ة. وأوص���ى 
البحث بضرورة وض��ع التصدي 
للسمنة كأولوية رئيسية باخلطط 
والبرامج التنموية وإستراتيجيات 
ال��ص��ح��ة وخ��ط��ط ال��ع��م��ل وحشد 
االلتزام رفيع املستوي بالتصدي 
للمشكلة ضمن الوقاية والتصدي 
ل��أم��راض امل��زم��ن��ة غير املعدية 
واأله�������داف ال��ع��امل��ي��ة للتنمية 
امل��س��ت��دام��ة ح��ت��ى 2030 وحشد 
اإلمكانيات واملوارد الازمة ودعم 
وتطوير نظم املعلومات الصحية 
وق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات وامل��س��وح��ات 
الصحية إلستخاص املؤشرات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��س��م��ن��ة وع���وام���ل 
اخلطورة وتداعياتها واألستفادة 
م���ن امل���ؤش���رات مل��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
االستراتيجيات وال��ب��رام��ج ذات 
الصلة، وتبني وتنفيذ املبادرات 
اإلع��ام��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة وال��ت��ص��دي 
للسمنة. وش���دد البحث الطبي 
على أهمية وض��ع وتبني برامج 
لتشجيع مزاولة النشاط البدني 
بإستمرار والتغذية الصحية مع 
وضع البحوث املتعلقة بالسمنة 

ضمن األولويات البحثية.
وأك����د أه��م��ي��ة دم���ج ال��ت��ص��دي 
ل���ل���س���م���ن���ة ض����م����ن ب����رام����ج 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ص��ح��ة امل���رأة 
على جميع املستويات وبجميع 
التخصصات ومتابعة تنفيذها 
بإستخدام املؤشرات املناسبة ومبا 
يتفق مع االستراتيجية العاملية 

للمرأة والطفل واملراهقن وتعزيز 
ال��ش��راك��ة م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
وجمعيات النفع العام ذات الصلة 
لتبني وتنفيذ املبادرات املجتمعية.

وط���ال���ب ال��ب��ح��ث ب���ض���رورة 
التعاون مع املنظمات والهيئات 
الدولية املتخصصة وذات الصلة 
واجل��ام��ع��ات وم���راك���ز البحوث 
إلج���راء البحوث املشتركة لسد 
وإستكمال الفجوات باملعلومات 
وق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات وامل��ؤش��رات 
وإجراء الدراسات عن اقتصاديات 
الوقاية والتصدي وعاج السمنة 
واألع��ب��اء املترتبة على السمنة 
على خطط وبرامج التنمية وعلى 
التقدم بتنفيذ اخلطط والبرامج 
الصحية ومب��ا يتفق مع األه��داف 
العاملية للتنمية املستدامة حتى 

عام 2030.

»األطباء العرب« أقام مؤمتره العربي األول لصحة املرأة بالقاهرة 

1976 عملية جراحية  سلمان: أجرينا 
2019 لعالج السمنة لإلناث  عام 

د. سلمان الصباح متوسطاً املشاركن

45 حاجًا وحاجة باإلنابة للسنة التاسعة على التوالي مبشاركة  

9 سنوات  400 حاج وحاجة خالل  »إعانة املرضى«: 

جانب من حضور  جانب من التكرمي

محمد الهولي


