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الخليجي  التعاون  لدى دول مجلس  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  اإلقليمي  املستشار  برهان   إسماعيل 

واملسؤول القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر غادر البالد عائدا الى بالده بعد انتهاء فترة انتدابه من 

وزارة العدل ملدة عامني، وتمنى له الجميع التوفيق في عمله في جمهورية مصر العربية. 

مؤتمر

 املستشار برهان 

غادر إلى مصر 

مناسبات

.. و تتوسطان املشاركات في الحملة • 

القطامي  الوهاب   أعلنت مبرة رقية عبد 

لسرطان الثدي «حياة»، بالتعاون مع «نادي 

غــالــيــة» إحـــــدى مــــبــــادرات بــيــت االســتــثــمــار 

املــرأة،  تجاه  االجتماعية  «غــلــوبــل»  العاملي 

إطـــــالق الــحــمــلــة الــخــيــريــة الــخــاصــة بجمع 

التبرعات ملرضى سرطان الثدي خالل شهر 

أكتوبر الحالي تحت شعار «الحياة غالية»، 

وذلـــــك خــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي أقـــيـــم صــبــاح 

أمس في مقر «جلوبال» في شرق.

الفحص املبكر ضروري

«حياة»  لجنة  رئيسة  قالت  وباملناسبة 

ليلى عبدالله ثنيان الغانم، أن انطالق هذه 

الــذي  الحملة الخيرية جــاء فــي هــذا الشهر 

الــثــدي،  خــصــص عــاملــيــا للتوعية بــســرطــان 

وحــــــث الـــنـــســـاء عـــلـــى إجــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 

الدورية للكشف املبكر عنه، والتي تعد من 

أهم العوامل التي تساعد في نجاح العالج 

من هذا املرض.

وأضــافــت «نــأمــل فــي الــتــعــاون مــع وزارة 

الـــصـــحـــة مــمــثــلــة بـــالـــوزيـــر الـــدكـــتـــور هـــالل 

الــســايــر ووكــيــل الــــــوزارة الــدكــتــور إبــراهــيــم 

العبدالهادي للبدء ببرنامج الفحص املبكر 

لــســرطــان الـــثـــدي، الــــذي ســيــقــي الــنــســاء من 

واملــؤديــة  النسائية شيوعا  األمـــراض  أكــثــر 

التبرعات  إلــى جمع  الــوفــاة. باإلضافة  إلــى 

لــلــتــكــفــل بـــعـــالج املــقــيــمــات املـــصـــابـــات بــهــذا 

اللواتي يتعذر عليهن دفع تكاليف  املــرض 

الــعــالج الــتــي تـــتـــراوح مــا بــني 20 و25 ألــف 

ديـــنـــار كـــويـــتـــي. وســـــوف نــخــتــتــم فــعــالــيــات 

هــــذه الــحــمــلــة بــحــفــل عــشــاء خــيــري ســيــقــام 

يــوم األربــعــاء املــوافــق 26 اكتوبر فــي فندق 

املصرية  املطربة  تحييه  الكويت،  شيراتون 

آمـــــال مـــاهـــر، وســـيـــعـــود ريـــعـــه لـــهـــذا الــعــمــل 

النبيل».

وعن الخطوات القادمة للجنة قالت انها 

اتفقت مع وزارة الصحة على وضع الخطة 

الخاصة بالفحص في مستوصف عبدالله 

الــذي سيصبح  الــيــرمــوك،  فــي  العبدالهادي 

متخصصا في فحص سرطان الثدي، وذلك 

بتوفير أجهزة املاموغرام  لخدمة السيدات 

مــــن ســــن 40 عــــامــــا، وســـيـــتـــم تــعــمــيــم هـــذه 

الخطوة في باقي محافظات الكويت. 

رفع مستوى الوعي

مــــــن جـــهـــتـــهـــا قـــــالـــــت رئــــيــــســــة املـــجـــلـــس 

االســتــشــاري فــي «نــــادي غــالــيــة» مــهــا خالد 

الغنيم إن مساهمة النادي تأتي من منطلق 

الــهــدف السامي الــذي أســس مــن أجله وهو 

زيـــادة الــوعــي لــدى املـــرأة فــي جميع نواحي 

الــحــيــاة ســـواء كــانــت اقــتــصــاديــة، سياسية، 

اجتماعية أو حتى صحية، ومن هنا تأتي 

فـــكـــرة إطـــــالق الــحــمــلــة لــنــشــر الــتــوعــيــة بني 

الــنــســاء بــأكــثــر األمـــــراض شــيــوعــا واملــؤديــة 

إلــى الــوفــاة، حيث أكــدت الــدراســات العلمية 

أن التوعية تزيد من نجاح عالج السرطان 

بنسبة 50 في املائة وتقلل اإلصابة بنسبة 

25 في املائة.

الدراسات  تأكيد  وأضافت «وبالرغم من 

بــه عامليا عنه  ارتــفــاع نسبة اإلصــابــة  على 

في الكويت، فإن نسبة الوفيات في الكويت 

اكبر منها عامليا والسبب يعود في ذلك إلى 

اكتشاف املرض في مراحل متأخرة نتيجة 

النقص في التوعية، ومن هنا تأتي أهمية 

الفحص املبكر لسرطان الثدي حيث يساهم 

فــي تخفيف احــتــمــال املـــوت والــشــفــاء الــتــام 

بنسبة أكثر من 90 في املائة.

وأكــــدت أن «غــلــوبــل» ومـــن خـــالل «نـــادي 

غــــالــــيــــة» لـــــن تــــألــــو جــــهــــدا فـــــي تــــقــــديــــم أي 

تــعــزز من  خــدمــات للمجتمع مــن شأنها أن 

رفــع مستوى الــوعــي لــديــه، خصوصا فيما 

يخص املرأة، وذلك إيمانا منها بأهمية دور 

املرأة في املجتمع.

وأشـــــــارت إلــــى أن الـــكـــويـــت تــعــتــبــر أكــثــر 

الـــخـــلـــيـــج تـــقـــدمـــًا مـــــن حـــيـــث تــحــســني  دول 

وضع املرأة وتأمني املساواة بني الجنسني، 

الكويت  في  الديموقراطية  املسيرة  فتاريخ 

وإعطاء املرأة الكويتية حقوقها السياسية 

ومــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــي الـــــبـــــرملـــــان والـــحـــكـــومـــة 

ووصولها إلى عدد من املناصب املهمة في 

الدولة لخير دليل على ذلك. 

أكدت  االجتماعي  الجانب  وفيما يخص 

أن املــرأة الكويتية تساهم بــدور متميز في 

التنمية االجتماعية داخل املجتمع الكويتي، 

األهلية  الجمعيات  إنشاء  إلى  حيث عمدت 

الجمعيات  إلــى  إضافة  والثقافية  واملهنية 

حديثها  واختتمت  املتخصصة.  اإلنسانية 

دعمهم  على  الــرعــاة  لجميع  الشكر  بتقديم 

لهذه الحملة.

تفاعل نسائي

الطبية في  املــســؤولــة  وبــدورهــا تحدثت 

الــلــجــنــة الـــدكـــتـــورة لــبــيــبــة تــمــيــم عـــن أهمية 

إلى  املـــرض، مشيرة  لــهــذه  املــبــكــرة  التوعية 

الكويت ال يختلف  فــي  الــســيــدات  تفاعل  أن 

كثيرا عن الدول األوروبية. وزادت أن الدول 

األوروبـــيـــة انــتــهــت مــن الــحــمــالت التوعوية 

بـــســـرطـــان الـــــثـــــدي، وانـــتـــقـــلـــت الـــــى حــمــالت 

ســـرطـــان الـــقـــولـــون الـــــذي يـــأتـــي فـــي املــرتــبــة 

الثانية بعد سرطان الثدي. 

 «الحياة غالية» حملة خيرية للتوعية بسرطان الثدي 

أطلقت بمناسبة الشهر العالمي المخصص له

 انطالق بطولة «هوليداي إن» لتنس الطاولة 

 ضمن فعاليات المليون نشاط بيئي

 «استدامة القابضة» تشارك

في حملة جمع النفايات الورقية 

 أعـــلـــن فـــنـــدق هـــولـــيـــداي إن الــســاملــيــة عـــن انــطــالق 

بطولة التنس طاولة التي ينظمها فريق عمل النادي 

الصحي الراعي الرئيسي لهذه البطولة للمرة الثانية 

الى مجموعتني بني  البطولة  التوالي، وتنقسم  على 

الفئة العمرية من سن 16 سنة و ما فــوق ولألطفال 

تحت سن 16 ويشارك فيها أعضاء النادي الصحي 

باإلضافة الى نزالء الفندق.

اهتمام  بالفندق  الــعــام  املــديــر  رامـــي هيكل،  وأكـــد 

الــــفــــنــــدق بــتــنــظــيــم ورعـــــايـــــة مـــثـــل هــــــذه الـــنـــشـــاطـــات 

الـــريـــاضـــيـــة ودعــــمــــه لــلــريــاضــيــني وتــشــجــيــعــهــم مــن 

الفريق مــن سبل  خــالل توفير كــل متطلبات اعــضــاء 

راحة وتسهيالت كي يحظوا بإقامة وشكر الجهات 

الراعية والشركات األخرى ملساهمتهم  ودعمهم لهذا 

الحدث الرياضي. 

 ضمن فعاليات حملة املليون نشاط بيئي شاركت 

شــركــة «اســـتـــدامـــة الــقــابــضــة» املــتــخــصــصــة إقليميا 

مع  بالتعاون  املــتــطــورة،  البيئية  الحلول  تقديم  فــي 

جــوالــة  وفــريــق  البيئة  لحماية  الــكــويــتــيــة  الجمعية 

بيوت الشباب، في حملة لجمع النفايات الورقية من 

كافة حيث  الورقية  واملـــواد  كتب وصحف ومجالت 

تم استقبال عدد كبير من شباب املتطوعني من أبناء 

الكويت في مقر الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

قـــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة  املـــنـــاســـبـــة  وبــــهــــذه 

والـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب لــلــشــركــة خـــالـــد مــحــمــد املـــطـــوع 

الفعاليات  لــدعــم ورعـــايـــة  دائــمــا  الــشــركــة تسعى  ان 

واألنـــشـــطـــة الــتــي تــســتــهــدف املــحــافــظــة عــلــى البيئة 

الــعــائــد البيئي  الــنــفــايــات وزيــــادة  وال سيما تــدويــر 

واالستثماري. 

 دورة تدريبية للعناية

 بمريض الزهايمر ألهالي املرضى 

تنظمها مجموعة «همتنا لديرتنا»

 بطولة األلعاب الشعبية للفرق التطوعية 

 اســـــــتـــــــمـــــــرارا لــــــرســــــالــــــة فــــريــــق 

الــتــوعــيــة بــمــرض الــزهــايــمــر التي 

تــدعــو الـــى الــتــعــريــف بـــه وكيفية 

الـــعـــنـــايـــة بـــاملـــريـــض فــــي مــراحــلــه 

الفريق في  املختلفة والتي بدأها 

وقـــت ســابــق بــالــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة 

الــتــي اقــيــمــت بــحــضــور واهــتــمــام 

املرضى،  وذوي  املهتمني  قبل  من 

التوعية لبيبة  اكدت عضو فريق 

يـــوســـف املــــال أن أعـــضـــاء الــفــريــق 

بـــزيـــارات ميدانية  الــقــيــام  بــصــدد 

الــصــلــة إلهــدائــهــا  لــلــجــهــات ذات 

نــــســــخــــا مـــــــن الـــــكـــــتـــــاب املــــتــــرجــــم 

حـــــول كــيــفــيــة الـــعـــنـــايـــة بــمــريــض 

الــــزهــــايــــمــــر الــــــــذي يـــعـــد مـــــن أهـــم 

املــجــال،  بــهــذا  املتخصصة  الكتب 

تدريبية  دورة  تنظيم  كاشفة عن 

ســـيـــتـــم اإلعــــــــالن عـــنـــهـــا فــــي وقـــت 

عــدد من  الحــق وسيحاضر فيها 

املـــخـــتـــصـــني لـــلـــتـــعـــريـــف بـــاملـــرض 

وكــيــفــيــة الـــعـــنـــايـــة بـــاملـــريـــض فــي 

الــضــوء  وإلــقــاء  املختلفة  مــراحــلــه 

عـــــلـــــى جـــــــوانـــــــب أخـــــــــــرى تـــتـــعـــلـــق 

باملرض.

ونــــــصــــــحــــــت املـــــــــــال املــــهــــتــــمــــني 

الكتاب  باقتناء  املــرضــى  واهــالــي 

املترجم والحرص على االلتحاق 

بـــالـــدورة والــتــواصــل مــع الــفــريــق 

الخدمات  مع  بــأول   
ً
أوال للوقوف 

التي تقدم حول املــرض والعناية 

باملريض.

خطوات أساسية

وبـــــدوره أكـــد د. نــاصــر املنيع 

أســـــتـــــاذ عـــلـــم الـــنـــفـــس بــجــامــعــة 

الـــــــكـــــــويـــــــت، عـــــضـــــو الـــجـــمـــعـــيـــة 

األمـــيـــركـــيـــة لـــلـــزهـــايـــمـــر وعــضــو 

الــجــمــعــيــة  أن  الـــتـــوعـــيـــة  فــــريــــق 

األمــــــيــــــركــــــيــــــة ملــــــحــــــاربــــــة مـــــرض 

الــــزهــــايــــمــــر دعـــــــت الـــــــى اعـــتـــبـــار 

شـــهـــر ســبــتــمــبــر بــأكــمــلــه «شــهــر 

الــزهــايــمــر» وقـــد تــم اعــتــمــاد ذلــك 

عامليا مع اإلبقاء على يوم 21 من 

الشهر نفسه يوما للزهايمر.

الــــجــــمــــعــــيــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 

األمـــــيـــــركـــــيـــــة أوصـــــــــــت األفـــــــــــراد 

املــتــعــامــلــني مـــع املـــرضـــى بــأربــع 

خـــــــطـــــــوات رئــــيــــســــيــــة جـــــــــاء فـــي 

املريض  على  التركيز  مقدمتها 

وكــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى قـــدراتـــه 

ومــهــاراتــه واالهــتــمــام بمشاكله 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، أمــــــــــا الــــخــــطــــوة 

التركيز علىالتمتع  الثانية هي 

بــــاألنــــشــــطــــة ولــــيــــس إنــــجــــازهــــا 

الحياة  فــي  املــشــاركــة  وتشجيع 

الــيــومــيــة لــلــمــريــض، لــتــأتــي بعد 

ذلـــــــك الــــخــــطــــوة الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 

والتي  الــخــاص  بالنهج  تتعلق 

تجيء عن طريق حتمية وجود 

نــهــج لــلــســعــادة واألمــــل مــن اجــل 

حــيــاة املــريــض والــحــصــول على 

وإجــراء  النشاط  لبدء  املساعدة 

أجزاء املهمة الصعبة باإلضافة 

الى املرونة والصبر في التعامل 

مـــــــع املــــــــريــــــــض، أمـــــــــا الــــخــــطــــوة 

الـــرابـــعـــة فــتــتــلــخــص فـــي انــشــاء 

مكان داعــم من خالل خلق بيئة 

آمــنــة ومــريــحــة وداعــمــة وتغيير 

املحيط لتشجيع األنشطة. 

مجتمع

 املشاركون في البطولة من أعضاء النادي ونزالء الفندق • 

 فريق {استدامة} مع مسؤولي الجمعية • 

 األلعاب الشعبية القديمة   •  عبدالله الشمالي ومحمد بو عركي وإبراهيم املشوطي • 

أنشطة

 لبيبة تميم وفوزية العميم •  نور املزيني وهند الناهض ونورا اليعقوب • 

 ليلى الغانم ومها الغنيم تتحدثان في املؤتمر • 

 أعلن رئيس مجموعة «همتنا لديرتنا» 

الــتــطــوعــيــة ابـــراهـــيـــم املـــشـــوطـــي عــــن بـــدء 

فـــي بــطــولــة األلـــعـــاب الشعبية  االشــــتــــراك 

لــلــفــرق الــتــطــوعــيــة الـــتـــي ســتــقــام فــــي  27 

أكتوبر املقبل في حديقة مجمع ديسكفري 

بــــحــــضــــور الـــشـــيـــخـــة شـــيـــخـــة الـــعـــبـــدالـــلـــه 

الصباح وابراهيم طاهر البغلي وبرعاية 

املجموعة وبالتعاون مع مركز ديسكفري

وأضــــــاف فـــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي الـــذي 

عــقــده بــاملــنــاســبــة أن هــــذه الــفــكــرة جـــاءت 

إلحـــــيـــــاء املــــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي واأللـــــعـــــاب 

الــشــعــبــيــة الـــقـــديـــمـــة عــــن طـــريـــق مــشــاركــة 

الـــراغـــبـــني فــيــهــا حــيــث ستتضمن  جــمــيــع 

أربــعــة ألــعــاب قديمة هــي «العمبر» (وهــي 

والبنات  األوالد  يلعبها  كــان  قديمة  لعبة 

فــي فــتــرة الــســتــيــنــات وانــقــرضــت فــي اخــر 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات)، ويــــتــــكــــون كــــل فــــريــــق مــن 

«التيل» و«املقصي»  أربعة العبني، ولعبة 

و«الركازة» وكل فريق يحتاج الى العبني 

،الفتا الى أنه سيكون هناك لجنة تحكيم 

والكؤوس على  امليداليات  توزيع  وسيتم 

الفائزين.

وتمنى املشوطي أن تكون هذه البطولة 

الشعبية  األلــعــاب  إلحــيــاء  روتيني  بشكل 

الــــقــــديــــمــــة، ودعــــــــا جـــمـــيـــع الـــــراغـــــبـــــني فــي 

االتصال  البطولة عن طريق  في  املشاركة 

باملجموعة أو موقع الفيس بوك.

واضاف أن هذه البطولة هي نتاج عمل 

تــطــوعــي لــشــبــاب كــويــتــي وانــهــا ال تتلقى 

أي دعم من أي جهة، وشكر كل من له دور 

فـــي اقـــامـــة هــــذا الـــحـــدث وأثـــنـــى عــلــى دور 

الشمالي مسؤول مركز  املهندس عبدالله 

ديسكفري.

وبــدوره تحدث العميد املتقاعد محمد 

القديمة  الشعبية  األلــعــاب  عــن  عــركــي  بــو 

ومشاركة  املاضي  الزمن  في  ،وانتشارها 

جميع الــشــبــاب فــي هــذه األلــعــاب متمنيا 

مشاركة أكبر عدد من الراغبني. 
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