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العبدالهادي: بدء صرف مخصصات مرضى العقم في الخارج

عائشة الجالهمة
أكد وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ان 
نتائج عالج غالبية املرضى املبتعثني للعالج في أوكرانيا 
ممتازة، مشيرا الى انه تلقى العديد من الرسائل من ذوي 
املرضى املبتعثني. وقال ان الوزارة تعمل حاليا على 
استقدام اخصائيني أوكرانيني متخصصني في الشلل 
الدماغي لألطفال لعالج هذه احلاالت في البالد. وأضاف 

ان الوزارة قامت بابتعاث مرضى الشلل الدماغي الى 
أكبر املراكز املتخصصة في أوكرانيا ملعاجلة املرضى 

ممن ال يوجد لهم عالج في البالد.
من جهة أخرى، أعل���ن د.العبدالهادي ان وزارة 
الصحة بدأت فعليا بصرف املخصصات املالية ملرضى 
العقم املبتعثني للعالج باخلارج وذلك عبر املكاتب 

الصحية املوجودة خارج الكويت.

سفارتنا في مصر تصدر
مجلة شهرية بعنوان »بيت الكويت«

أصدرت س���فارتنا لدى الكويت مجلة ش���هرية حملت عنوان 
»بيت الكويت«، وكان العدد األول منها في شهر مايو املاضي، وقد 
تضمنت املجلة مواضيع متنوعة منها على سبيل املثال ال احلصر 
مقالة لسفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد حملت عنوان »الكويت 
بني جتربتها الدميوقراطية ولقاء األشقاء« ثم مت تقسيم املجلة الى 
فصول شخصيات وأحداث واقتصاد واستثمار ومجلس األمة وبناة 

الغد وحوار املرأة واملجتمع وملف العدد واحلصاد.
وفي جولة سريعة على محتويات العدد األول نرى انه احتوى 
على تخريج الدفعة ال� 13 لطلبة الكلية العسكرية وتكرمي متفوقي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحديث لوزير التجارة 
املصري حول دعم الكويت لطلب مصر االنضمام لالحتاد اجلمركي 
ومقالة حول مرور الذكرى الثالثة على تكليف سمو الشيخ نواف 
األحمد مبهام ولي العهد ثم حديث عن االستثمارات الكويتية في مصر 
الثانية عربيا وانتخابات مجلس األمة وحوار مع السفير عبداهلل 
املنصور مندوب الكويت لدى اجلامعة العربية. وأهاب باإلعالم في 
الكويت الى دالالت حية وقيم نبيلة مع أسرار األسرة والزواج قبل 

ظهور النفط ومواضيع أخرى متنوعة ضمها العدد األول. 

حمد العنزي
حتت رعاية رئي���س حترير جريدة »األنباء« الزميل يوس���ف 
خالد املرزوق وفي اطار النشاط احلافل للنادي البحري الرياضي 
الكويتي في مجال احياء التراث البحري اختتم صباح امس سباق 
املرحوم س���لطان محمد املضف اخلامس لسفن الغوص مبشاركة 
مجموعة من النواخذة وشباب الغوص من خالل مشاركة 10 سفن 
غوص خمس منها مهداة من سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
وخمس أخرى جديدة كبيرة احلجم مهداة من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وفاز باملركز األول البوم الشعب بقيادة النوخذة يوسف الكندري 
واملجدمي معاذ العسالوي في سباقات سفن الغوص للسفن الكبيرة، 
فيما استطاع اجلالبوت بقيادة النوخذة صباح الشمري واملجدمي 
نواف القطان الفوز باملركز األول على مس���توى السفن الصغيرة، 
وجاء في املركز األول على مستوى السفن املتوسطة البوم الشوعي 
بقيادة النوخذة حمود احلربان واملجدمي فهد الكندري. وجاءت بقية 
نتائج الس���باق بفوز البوم املسيلة باملركز الثاني بقيادة النوخذة 
حامد السيار واملجدمي سعد الكندري في مسابقة السفن الكبيرة، 
فيما جاء في املركز الثاني على مستوى السفن الصغيرة السنبوك 
بقيادة النوخذة ثويني الثويني واملجدمي مش���اري البلوشي، وقد 
حصل على املركز الثاني للس���فن املتوس���طة البوم التبيل بقيادة 

النوخذة عبداهلل الفارسي واملجدمي مشعل الظفيري.
وقد أقيم الس���باق الذي أش���رف عليه مشرف عام جلنة التراث 
النوخذة يوسف النجار وعضو اللجنة االستشارية النوخذة خليفة 
الراش���د بدءا من الساعة الس���ابعة صباحا وامتد من نقعة النادي 

مبنطقة رأس األرض إلى املنطقة البحرية احملاذية  لفندق س���اس، 
وقد شاركت سفن الغوص والبالغ عددها 10 سفن في السباق وعلى 
منت كل منها نوخذة من النواخذة الشباب واملجدمية وعدد من شباب 
الغوص الذين س���بق لهم املشاركة في رحلة احياء ذكرى الغوص 

التي نظمها النادي مؤخرا حتت رعاية صاحب السمو األمير.
من جانبه أشار مشرف عام جلنة التراث النوخذة يوسف النجار 
الى ان تعديالت عديدة طرأت على سفن الغوص وأوضاعها السابقة 
خالل مشاركتها في رحلة الغوص وسباق الهيئة، حيث مت اجراء قرعة 
جديدة لتوزيع النواخذة على السفن. وذكر ان التركيز األساسي في 
استخدام سفن الغوص جاء من خالل رحلة احياء ذكرى الغوص، 

وتأتي هذه السباقات لتعزيز اهداف الرحلة.
ب���دوره أكد نائب رئيس مجل���س االدارة ورئيس جلنة التراث 
في النادي علي القبندي أهمية هذا الس���باق الذي اقيم حتت رعاية 
»األنباء«، مشيرا الى ان النادي حرص على تدعيم نشاطه احلافل 
في مجال  التراث من خالل موس���م الصيف وخالل وجود س���فن 
الغوص في البحر بإقامة هذا السباق وباسم الفقيد الراحل سلطان 
املضف الذي كان له اهتمامه الكبير بأنش���طة التراث البحري وقد 

ساعد على تعزيز ودعم هذا النشاط.
وأعرب القبندي عن تقدير النادي العميق للرعاية الكرمية من قبل 

جريدة »األنباء« ومن قبل رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق.
واش���ار الى ان هذه الرعاية وهذا الدعم الالمحدود يؤكدان مدى 
االهتمام الكبير الذي توليه وس���ائل اعالمنا وصحافتنا بشكل عام 
و»األنباء« بش���كل خاص البراز التراث البحري وفي املساهمة في 

تعزيز قدرات النادي في هذا املجال.

غالف املجلة الشهرية

النوخذة خليفة الراشد يتابع السباق

جتهيز السفن لبدء سباق املضف

جانب من سباق املضف لسفن الغوص

تحت رعاية »األنباء« ومشاركة 10 سفن غوص

البوم الشعب والشوعي والجالبوت حصدت المراكز األولى 
في سباق المضف لسفن الغوص

نتائج سباق المرحوم سلطان محمد إبراهيم المضف الخامس لسفن الغوص
االول

السفن الكبيرة
الشعباسم السفينة

يوسف الكندريالنوخذة

معاذ السالوياملجدمي

البحرية
1- عمران اشكاني
2- مشعل سعدون

3- علي تركي

السفن المتوسطة

الشوعياسم السفينة

حمود احلربانالنوخذة

فهد الكندرياملجدمي

البحرية

1- صالح العبدالهادي
2- عبداهلل الثويني

3- عبدالعزيز العنزي
4- مبارك احلساوي

السفن الصغيرة

الجالبوتاسم السفينة

صباح الشمريالنوخذة
نواف القطاناملجدمي

البحرية

1- يعقوب الكندري
2- احمد العثمان

3- عبدالعزيز الكندري
4- احمد بوحمره

الثاني
السفن الكبيرة

المسيلةاسم السفينة
حامد السيارالنوخذة
سعد الكندرياملجدمي

البحرية

1- عبدالوهاب الفيلكاوي
2- ضاري اللوغاني

3- يوسف املال
4- علي القالف

السفن المتوسطة
البتيلاسم السفينة
عبداهلل الفارسالنوخذة
مشعل الظفيرياملجدمي

البحرية

1- فهد حجي
2- بدر اخللف
3- حسن الزيد

4- عباس عبداملجيد
السفن الصغيرة

السنبوكاسم السفينة
ثويني الثوينيالنوخذة
مشاري البلوشياملجدمي

البحرية

1- ناصر الظفيري
2- احمد احلساوي

3- فهد سالم
4- عبداهلل عبدالعزيز
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