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 تحت رعاية «األنباء» وبمشاركة نواخذة وشباب الغوص

 «البحري» يقيم سباق المضف لسفن الغوص السبت

 «إحياء التراث»: ٧٨٦ حالة مرضية استقبلها المخيم الطبي في كمبوديا
 عاد إلى الكويت موفد جلنة جنوب شرق آسيا بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي إلى كمبوديا د.املنذر احلساوي 
بعد مشـــاركته في اإلشراف على املخيم الطبي للوقاية 
والعالج من مرض املالريا واألمراض العامة األخرى الذي 

عقد في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٩ يوليو.
  وقال في تصريح صحافي ان فكرة اقامة املخيم الطبي 
تأتي كمبادرة إنسانية لتلبية حاجة الكثير من املرضى 
من أبناء الشعب الكمبودي الذي يعيشون في قرى نائية 

ومناطق فقيرة تفتقر إلى العالج والدواء والى من يقدم 
لهم املســـاعدة الطبية، فكان لهذا املخيم دور متميز في 

تقدمي العالج والوصول الى هؤالء املرضى.
  ولفت الى ان املخيم الذي مت متويله ودعمه من جهات 
خيرية كويتية وهي:  جمعية احياء التراث االســـالمي، 
وصندوق اعانة املرضى، وبيت الزكاة الكويتي، وجمعية 
الهالل األحمر الكويتي، والهيئة اخليرية االسالمية العاملية، 
كان يقـــدم خدماته الطبية من الســـاعة الثامنة صباحا 

وحتى اخلامسة عصرا، وقد مت استقبال ٧٨٦ حالة مرضية 
مختلفة في ســـت قرى تتبع ثالث محافظات كمبودية، 
ومن خالل الفحوصات واالختبارات امليدانية مت اكتشاف 

٣٠ مريضا مصابا مبرض املالريا.
  وأضاف انه مت توزيع ١٠٠٠ ناموسية على األسر التي 
تضم أطفاال دون اخلامسة في العمر أو نساء حوامل في 
سبيل حماية السكان والوقاية من مرض املالريا واألمراض 

األخرى التي تنتقل الى اإلنسان عبر البعوض.

 في إطار النشاط احلافل للنادي 
البحري الرياضي الكويتي في مجال 
احياء التراث البحري وحتت رعاية 
رئيس حترير جريــــدة «األنباء» 
يوســــف خالد يوســــف املرزوق، 
تقيم جلنة التراث البحري السبت 
املقبل سباق املرحوم سلطان محمد 
ابراهيم املضف اخلامس لســــفن 
الغوص مبشــــاركة مجموعة من 
النواخذة وشــــباب الغوص ومن 
خالل مشــــاركة ١٠ ســــفن غوص 
خمس منها مهداة من سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، وخمس 
أخرى جديدة كبيرة احلجم مهداة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
  وسيقام السباق تخليدا لذكرى 
نائب رئيس مجلس إدارة النادي 
الســــابق الفقيد الراحل ســــلطان 
املضف، والذي يعتبر من أحد أبرز 
رجاالت النادي، وله سجل حافل من 
العطاء في تعزيز مسيرة النادي 

واالرتقاء بشأنه، وكانت له مبادراته 
وبصماته في الكثير من األنشطة 
ومرافق النادي، وقد انتقل الى رحمة 
اهللا تعالى ١٨ فبراير ٢٠٠٥. وأكد 
رئيس جلنة التراث في النادي علي 
أحمد القبندي أهمية هذا السباق، 
مشيرا الى ان النادي حرص على 
تدعيم نشــــاطه احلافل في مجال 
التراث خالل موسم الصيف وخالل 

وجود ســــفن الغوص في البحر 
بإقامة هذا السباق وباسم الفقيد 
الراحل سلطان املضف الذي كان 
له اهتمامه الكبير بأنشطة التراث 
البحري، وقد ساعد في تعزيز ودعم 

هذا النشاط. 
  وأعرب عن تقدير النادي العميق 
للرعاية الكرمية من قبل شركة دار 
الكويت للصحافة «األنباء» ومن 

قبل رئيس حترير جريدة «األنباء» 
يوسف خالد املرزوق، مشيرا الى 
ان هذه الرعاية وذلك الدعم يؤكدان 
مدى االهتمام الكبير الذي توليه 
وسائل صحافتنا وإعالمنا بشكل 
عام و«األنباء» بشــــكل خاص في 
إبراز التراث البحري، وفي املساهمة 
في تعزيز قدرات وأنشطة النادي 

في هذا املجال. 

  هذا ويشــــرف على الســــباق 
مشرف عام جلنة التراث البحري 
النوخذة يوســــف النجار وعضو 
اللجنة االستشارية النوخذة خليفة 
الراشد، فيما سيقام السباق بدءا من 
الساعة السابعة صباحا وميتد من 
رأس الساملية الى فندق ساس وعلى 
امتــــداد املنطقة البحرية احملاذية 
للبالجات أو العكس وفقا الجتاه 
الريح، فيما ستشارك فيه جميع 
ســــفن الغوص والبالغ عددها ١٠ 
سفن غوص خمس منها مهداة من 
الراحل الشيخ جابر  سمو األمير 
األحمد، وخمس أخرى جديدة كبيرة 
احلجم مهداة من صاحب الســــمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
النادي في متام    وســـيقيم 
الساعة السابعة والربع مساء 
حفل تكرمي الفائزين في السباق، 
وذلـــك في صالـــة املغفور له 
الشيخ عبداهللا املبارك في مقر 

 سفن الغوص شاركت في نشاط تراثي حافل وغير مسبوق هذا العامالنادي. 

 علي القبندي املرحوم سلطان املضف النوخذة خليفة الراشد

 السوق الخيري لـ«زكاة العثمان» ١٥ أغسطس 
 ليلى الشافعي

  صـــرح مدير جلنة زكاة العثمان أحمد باقر 
الكندري بأن اللجنة بصدد إقامة سوقها اخليري 
الـ ١٨ والذي يقام في صالة الشيخ سالم العلي 
فـــي قرطبة في ١٥ أغســـطس أي قبل رمضان 
بحوالي أســـبوع، ويستمر ملدة ٢٠ يوما حتى 
يتسنى للمواطنني شـــراء احتياجاتهم للشهر 

الفضيل. 

  وأشار الى انه متت املوافقة على إقامة السوق 
بعد لقاء وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

محمد الكندري الذي يّسر لنا اإلجراءات.
  وأوضح ان السوق يحتوي على كل مستلزمات 
األسرة من أغذية ومالبس واكسسوارات منزلية 

ونسائية وأحذية وأدوات الزينة. 
  وأهاب بالتجار وأهل اخلير املشـــاركة في 

السوق واملسارعة باخلير. 


