فعاليات

أمسية تثقيفية حول سرطان الثدي

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي �لأوروبي ل�سرطان �لثدي �أقامت موؤ�س�سة رقية عبد �لوهاب �لقطامي ل�سرطان �لثدي « »Hayattوبالتعاون مع ممثل �حلكومة �لبولندية يف
قن�سلية �لإحتاد �لأوروبي �أم�سية تثقيفية حول �سرطان �لثدي وطرق �لوقاية منه ،حيث �ألقى د� .سالح فايز�� /ست�ساري ورئي�س وحدة ،مركز ح�سني مكي جمعة
لل�سرطان ،حما�سرة قيمة للتوعية بهذ� �لنوع من �ل�سرطان �لذي يهدد �ملجتمع و�لأ�سرة ،و�ألقى د� .سالح �ل�سوء على طرق �لوقاية منه �أو �كت�سافه يف مر�حله �ملبكرة
ملحاربته و�لتمكن منه قبل �أن يتطور �إىل م�ستويات �أخطر تهدد �ل�سحة و�حلياة.

عميد �ل�سلك �لدبلوما�سي ونائبه و�سفري دولة �ل�سني

�ل�سفري �لبولندي و�سفرية فرن�سا �ل�سيدة ندى يايف وفهد �حلجي

د .لبيبة متيم تو�سط د .حممد �سالح فياز و�ل�سيدة ما�سا كولياد�

�ل�سفري �لمريكي ماثيو تويلري وحرمه

�ل�سيخة هنوف �ل�سباح تتو�سط �ل�سيدة ح�سة �ملذكور و�ل�سيدة �سمايل �ل�سارخ

�ل�سيخة هيا �آل خليفة تتو�سط �ل�سيدة ليلى �لغامن ود .لبيبة �لتميم
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ماشا كوليادا..

حتدت املرض
جتربة حقيقية َّ
هاهي ذي �أمثولة حية عن
التحدي الإن�ساين اجلبار
لقوة مر�ض ال�سرطان ..
الذي يخاف العديد من
النا�س من جمرد ذكر ا�سمه
 ..فما بالكم �إ�صابتهم به ؟
هي ذي ما�شا كوليادا ..
متطوعة يف العمل اخلريي
يف مربة «حياة» عا�شت
جتربة فائقة ال�صعوبة
مع مر�ض ال�سرطان الذي
هاجمها وهي ابنة االثنتني
والأربعني عاماً ،فوقع اخلرب
عليها وقعاً �أليماً وعا�شت
�أياماً يف �أمل ومعاناة وخوف
من النهاية الو�شيكة
ولكنها ما لبثت �أن ت�سلحت
ب�إميانها باهلل عز وجل
و�شحذت �إرادتها لت�صبح
�سالحاً ما�ضياً يف وجه زحف
املر�ض الفتاك يف ج�سدها،
هي ذي بعد جتربة قوية
مع املر�ض تنت�صر عليه بعد
�صراع �سنتني وت�شفى منه
نهائياً.
تقول ما�شا لـ «زفاف» :لقد
كانت جتربة �صعبة بكل
�أبعادها ..وال �أنكر �أين
�شعرت بخوف �شديد..
ولكن ال�شجعان لي�سوا من

ال يخافون  ..فكلنا نخاف
 ..ولكن ال�شجعان هم من
يواجهون خوفهم بعزمية
وجر�أة و�إميان».
وتتابع ما�شا « :ي�سرين الآن
بعد جتاوزي حمنة املر�ض
بحمد اهلل �أن العديد باتوا
يخربونني �أنني �أ�صبحت
قدوة لهم لإ�صراري على
النجاح يف جتاوز الأزمة..
و�أعرتف �أن �سري كان
يف معنوياتي العالية دوماً
وتفا�ؤيل الكبري ..مع
امل�ساعدة الكرمية من مربة
«حياة» ومتطوعيها الذين
مل يوفروا �أي دعم معنوي
ملمو�س �أو مادي لعالجي،
حيث تكفلت مربة «حياة»
م�شكورة بجميع تكاليف
عالجي يف كل مراحله حتى
و�صلت �إىل بر الأمان».
وتختتم ما�شا بقولها« :لقد
كان �أهلي يف منتهى احلزن
واحل�سا�سية جتاه املو�ضوع..
ولكن حبهم يل ودعمهم
املتوا�صل قوى من عزميتي
و�شحذ همتي  ..وكانوا
هم منبع �أملي ومنهلي من
التعاطف واملحبة والرعاية
طوال الوقت».

للتربع For Donations
Account No.

Bank

KW85BKME0000000000000011581862

11581862

Ahli United Bank- Kuwait

International Bank Account Number- IBAN
KW03COMB0000 01064199 1100414010

0010641991100414010

Commercial Bank of Kuwait

KW55NBOK0000000000001007733338

0800491250101

National Bank of Kuwait

KW74GULB0000000000000005074772

05074772

Gulf Bank- Kuwait

KW80KFH00000000000011010607529

011010607529

Kuwait Finance House

KW52ABKK0000000000603741999001

0603741999001

Al Ahli Bank of Kuwait

KW31BRGN0000000000002060373483

2060373483

Burgan Bank- Kuwait

للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال على� :صفاء املطري ،مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال
بريد الكرتوين ،salmatari@global.com.kw :هاتف - 22951626 :فاك�س ،22951638 :املوقع االلكرتوينwww.globalinv.net :
135

