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لزيادة المستوى التعليمي لهم

المنصوري: نشاط ودورات علمية 
وبرامج تدريبية للشباب بالنادي العلمي

ومحاض�رات  أكاديمي�ة  دورات  تنظي�م 
متخصص�ون اس�اتذة  يلقيه�ا  الجامع�ة  لطلب�ة 

ق���ال مدي���ر ادارة التدريب 
واملع���ارض بالن���ادي العلمي 
د.مشعل املنصوري ان االدارة 
حرص���ت على تق���دمي دورات 
تدريبية مكثفة ألبنائها الطلبة 
والطالبات، ته���دف الى زيادة 
التعليمي والكفاءة  املس���توى 
العلمية لديهم، وذلك من اجل 
تقدمي خدمات وبرامج ودورات 
تدريبية تعليمية للشباب على 
مختلف مستوياتهم الع�����مرية، 
والع����م���ل على مس������اعدة 
الراغب���ن منهم ف���ي مواصلة 
التعلي���م وتنمي���ة مهاراتهم 
التعليمي���ة واالدارية والفنية 

والثقافية.
واكد املنص���وري انه م����ن 
العلمي  الن���ادي  خالل اهتمام 
بأب���نائ���ه خريج���ي املرحلة 
ال�����ثانوية والدب���لوم، املقبلن 
على االلت���حاق باجلامعة، وكذلك 
خريجو اجلام���عات احلاصلون 
البكالوريوس  على ش���ه��ادة 
وي����رغب���ون ف���ي االلتحاق 
بالدراس���ات العليا )ماجستير 
� دك���ت���وراه( ف�ق���د نظم���ت 
ادارة ال�����تدري���ب واملعارض 
في نهاي���ة العام املاضي 2008 
انشطة املعرض التعليمي االول 
للجامعات واملعاهد، والذي شارك 
فيه العديد من اجلامعات العامة 
الكويت  واخلاصة من داخ���ل 
وخارجها، وقد القى هذا املعرض 
جناحا باهرا، مما كان له االثر 

الطيب في نفوس الزائرين.
واض���اف ان االدارة اعدت 
لهذا الصي���ف 2009 برنامجا 
خاصا لتقوية تالميذ الصفوف 
التأسيسية للمرحلة االبتدائية في 
مواد اللغة العربية واالجنليزية 
والرياضي���ات، وكذلك دورات 
تقوية لطلبة املرحلة املتوسطة، 
وايضا دورة خاصة في اختبار 
الق���درات االكادميي���ة للقبول 
بجامعة الكويت لطلبة الصف 
احلادي عش���ر والثاني عشر، 
وذلك على ايدي مدرسن اكفاء 

وبرسوم رمزية.
هذا باالضافة الى ما قدمته 
الدراس���ي  العام  االدارة طوال 
املاض���ي م���ن دورات تقوي���ة 
مكثفة في ش���تى املواد املقررة 
لطلبة االبتدائي واملتوس���ط، 
وايضا محاضرات خاصة لطلبة 
وطالبات صفوف الثانوي قبيل 
االمتحانات النهائية ملساعدتهم 
في رفع ادائهم التعليمي وزيادة 

حتصيلهم الدراسي.
واكد املنصوري انه نظرا ملا 
القته تل���ك الدورات من جناح 
متواصل واقب���ال كثيف، فقد 
ش���رعت االدارة في االستمرار 
بإقام���ة مث���ل هذه ال���دورات 
العام للعمل على صقل  طوال 
أبنائنا  الدراسية لدى  املهارات 

ال�ط��لبة.
وعن املش���اريع املستقبلية 
لالدارة، قال املنصوري: ان االدارة 
تقوم بتنظيم دورات اكادميية 
ومحاض���رات لطلبة اجلامعة 
يلقيها اس���اتذة متخصصون 
الكويت، باالضافة  من جامعة 
ال���ى دورات لصق���ل املهارات 
االجتماعية، لتدريب الش���باب 
واعدادهم ليكونوا قادة املستقبل 
ويس���اهموا في تقدم وطنهم، 
واقام���ة مع���ارض تعمل على 
تعزي���ز التواصل بن مختلف 
القطاعات واجلهات اخلاصة في 

املجتمع.

د.مشعل املنصوري

خالل حفل تكريم العاملين بالمراكز الرمضانية بمسجدي جابر العلي وسبيكة الصباح

الفالح: المساجد بيوت اهلل ومحل تنافس الخلفاء
وموطن اعتكاف المتعبدين ونقطة ارتكاز المجتمع

صباح جابر العلي: إدارة مس�اجد حولي قامت بجهود جبارة للوقوف عل�ى راحة المتهجدين خالل رمضان

أسامة أبوالسعود
أكد رئيس مؤسسة املوانئ الشيخ صباح جابر العلي ان موظفي إدارة 
مس����اجد حولي بذلوا جهودا كبيرة في الوقوف على خدمة املتهجدين 

مبسجدي جابر العلي وسبيكة الصباح خالل شهر رمضان الكرمي.
واش����اد العلي خالل كلمة ألقاها في حفل تك����رمي العاملن باملراكز 
الرمضانية في مسجدي جابر العلي وسبيكة الصباح والذي أقيم حتت 
رعايته مس����اء امس االول بقطاع املس����اجد بالرقعي بحضور النائبن 
د.وليد الطبطبائي ومخلد العازمي والش����يخ فهد جابر العلي ووكيل 
وزارة األوقاف والش����ؤون االس����المية د.عادل الفالح ووكيل الوزارة 
لقطاع املساجد وليد الشعيب ومدير ادارة مساجد حولي وليد الستالن 
وجمع من احلضور، اش����اد بجهود العاملن بوزارة األوقاف في شتى 

املجاالت والقطاعات.
واضاف الش����يخ صباح اجلابر ان ما يش����رح الصدر ان نرى هذه 
الكوكب����ة من الغر احملجلن، وهم أتوا مبا لم ي����أت به األوائل وقدموا 
عطاء متميزا مصداقا لقوله تعالى: )وقل اعملوا فس����يرى اهلل عملكم 

ورسوله واملؤمنون(. 
وتابع قائال: أنقل لكم إحساس ومشاعر جموع املصلن الذين يجدون 
عاما بعد عام كل متيز وهو أمر نفتخر به من تلك الصحوة اإلسالمية 
واألجواء اإلميانية الرائعة، ووجه الشكر للدكتور عادل الفالح ووليد 
الشعيب وكل العاملن بقطاع املساجد على ما يبذلونه من جهد وعمل 
دؤوب على مدار العام خلدمة بيوت اهلل والوقوف على راحة املصلين 

واملتهجدين خالل شهر رمضان الفضيل.
ومن جانبه ألقى وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح كلمة قال فيها: املس����اجد بيوت اهلل في األرض، ومنارات الهدى 
لبني اإلنسان، ومهبط املالئكة ومتنزلهم، ومأوى املؤمنن ومآبهم، كرم 

اهلل ُبناتها فقال )في بيوت أِذن اهلل أن ُترفع وُيذكر فيها اس����مه ُيسبح 
له فيها بالغدو واآلص����ال رجال ال ُتلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل 
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة(، وأشار الى شرف عّمارها بقوله: )إمنا يعُمر 
مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم 
يخش إال اهلل فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين(، وخص نسبتها الى 

نفسه دون خلقه بقوله: )وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا(.
وتابع الفالح: نعم أيها األحباب، لقد كانت املساجد خالل تاريخ أممنا 
املسلمة محل تنافس اخللفاء، وموطن اعتكاف املتعبدين، ومدار حياة 
العلماء، ونقطة ارتكاز املجتمع، فكم من مسجد خلد ُملكا عظيما، وكم 
من مسجد شهد نهضة تعليمية، وكم من مسجد ترددت في جنباته أذكار 
الذاكرين، وتكبيرات الراكعن الس����اجدين، وأنات اخلاشعن املتبتلن، 
وفي يقيني الراسخ ان آمال االصالح والتجديد، وموطن العمل االسالمي 
والدعوة، امنا ترتبط وتنعقد في املساجد وبجوارها وفي كنفها، ففيها 
يتلى القرآن الك����رمي طريا نديا، وفيها تلقى مواعظ االس����الم صافية 
وافية، وفيها تنشأ ناشئة اجليل املسلم الواعد، وفيها تبث هموم املرأة 
الصاحلة، وفيها يصدح ب����االذان، ويجهر بكلمة احلق، ويدعى الى كل 

خير وهدى.
واضاف الفالح: ونحن هنا في الكويت في املاضي التليد، واحلاضر 
املشرق، واملستقبل الزاهر، ننظر الى املساجد بيوت اهلل نظرة تقديرية 
خاصة ج����دا. فنحن وأجدادنا من قبل � ونرج����و ان يكون ابناؤنا من 
بعد � ل����م يتخلف احد منا عن خدمة بيوت اهلل: في بنائها، وترميمها، 
وحفظها، وتوفير احتياجاتها، وحل املشكالت التي تعترض مسيرتها، 
واعداد الرجال االكفاء إلمامتها واذانها وخطبها ودروسها، ولنا الفخر 
كل الفخر في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ان نقوم بذلك بحرص 
وهمة، يشهد لنا بذلك القاصي والداني، والقريب والبعيد، واحلمد هلل 

على ذلك، ويعيننا في منهجنا هذا، ويعضدنا فيه النشاط االهلي املكثف 
لالهتمام باملساجد والتنافس عليها.

وأردف قائ����ال: وانه مما يثلج الصدر ان يرى االنس����ان ثمرة جهود 
مباركة لرجال من ابناء هذا الوطن املعطاء تنمو بصورة مشرقة، حتى 
تصبح حديث الناس وملء مجالسهم، ويزيدك شعورا بالفخر: ان يكون 
هذا العمل منافس����ة في عمل اخلير داخل اطهر البقاع � املس����اجد � وما 
مشروع مسجد الشيخ جابر العلي � طيب اهلل ثراه � مبنطقة الشهداء، 
ومس����جد الشيخة سبيكة الصباح مبنطقة حولي اال عنوان بارز لهذه 
اجلهود املثمرة، التي تدل داللة واضحة على التعاون على البر والتقوى، 

بن فئات متميزة من ابناء هذا الوطن املبارك.
واضاف الفالح: وفي هذه املناسبة � مناسبة تكرمي العاملن مبشروعي 
مسجد الشيخ جابر العلي الصباح والشيخة سبيكة الصباح � ال يسعني 
اال ان اعبر عن جزيل شكري ووافر تقديري، اوال ألسرة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى الشيخ جابر العلي الصباح رحمه اهلل، لدعمهم الالمحدود 
للمشروعن، وتواصلهم الدائم مع القائمن عليهما. من جانبه، ألقى مدير 
مساجد حولي وليد الستالن كلمة قال فيها: يطيب لي ان أعبر عن جزيل 
شكري ووافر تقديري لقطاع املساجد ممثال في ادارة مساجد محافظة 
حولي على هذه اجلهود الرائعة التي يقومون بها لتهيئة دور العبادة 
على أكمل ما يكون رغبة في اجتذاب اكبر عدد من املصلن، وما رأيناه 
خالل ش����هر رمضان لهذا العام مبسجد الشيخ جابر العلي � طيب اهلل 
ثراه � مبنطقة الشهداء، ومسجد الشيخة سبيكة الصباح مبنطقة حولي، 
يحم����ل أكبر داللة على هذا التميز في العمل الدعوي لدى القائمن على 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، ويدل ايضا على اجلهود املتواصلة 
التي تبذلها ادارة مس����اجد محافظة حولي ومبرة طريق االميان للرقي 

برسالة املسجد الى اعلى مستوى مأمول.

د.وليد الطبطبائي مكرما أحد العاملني بحضور د.الفالح والشيخ صباح جابر العلي الشيخ صباح جابر العلي ود.عادل الفالح يكرمان أحد املشاركني

قمبر: »الهالل األحمر« متواجد في بادانغ لتفقد األوضاع
كواالملب���ور � كونا: اكد ممثل جمعي���ة الهالل االحمر لدى 
اندونيسيا جاسم قمبر ان فريق املساعدات يعكف حاليا على 
تفقد االوضاع في محافظة بادانغ املنكوبة وذلك بتوجيهات من 

رئيس جمعية الهالل االحمر الكويتي برجس البرجس.
وق���ال قمبر ل� »كونا« في اتصال هاتفي امس »ان الفريق 
اجتمع الى رئيس الصليب االحمر االندونيسي ونائب محافظ 
بادان���غ د.مرليس رحمن ومدير العالق���ات العامة في الهيئة 
الوطنية لالغاثة بري���ادي كردونو حيث عبرا عن تقديرهما 
لتواجد الهالل االحمر في ه���ذا املوقع لتفقد االضرار وحجم 

اخلسائر«.

وفي رده على سؤال حول املس���اعدات التي قدمها الهالل 
االحمر الندونيس���يا منذ تواجده عام 2004 اوضح قمبر ان 
املساعدات واملشاريع الكويتية غطت عدة محافظات منكوبة 
منها بندا اتشيه وجوكجاكارتا وباقندران وسيرام وسابنق 
وتعتبر قرية الش���يخ جابر االحمد الصباح اخر املش���اريع 

الرئيسية في اندونيسيا.
واضاف ان جمعية الهالل االحمر س���اهمت ببناء عدد من 
املدارس واملنازل ومحطة مياه بقدرة انتاجية تبلغ 250 الف 
ليتر في اليوم فيما قدم���ت 300 قارب و65 آلية ثقيلة لفتح 

الطرق.

خالل افتتاح دورة »إسعافات أولية في زمن النزاعات المسلحة والعنف«

العنزي: الدورات التدريبية تبرز الوجه الحضاري للبالد
رندى مرعي

ادارة املتطوعن  أكد مدير 
ونائب مدير إدارة الكوارث في 
جمعية الهالل األحمر مساعد 
العن���زي ان تنظيم الدورات 
التدريبية للمتطوعن يهدف الى 
ابراز دور الكويت احلضاري 

للعالم.
العن���زي جاء خالل  كالم 
»اس���عافات  دورة  افتت���اح 
اولي���ة ف���ي زم���ن النزاعات 
املسلحة والعنف« التي اقيمت 
بتوصية م���ن رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية برجس البرجس 
وبالتنسيق مع اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.
وقال العنزي ان هذه الدورة 
تس���تقطب عددا من اخلبراء 
الدولين لتدريب املتطوعن 
ورف���ع قدراته���م وكفاءاتهم، 

وصقل مواهبهم.
وأض���اف ان هذه الدورات 
تهدف ال���ى تأهيل املتطوعن 
ملشاركتهم في دورات خارج 
الكويت وبالتالي يكون على 
خلفي���ة كاملة ويتمتع بقدرة 
تامة على تقدمي املس���اعدات 
أو  اإلنس���انية ألي مص���اب 
محت���اج، وليكون ايضا على 
خبرة تامة في التعاون مع اي 

حدث داخل وخارج الكويت.
وقال العن���زي ان الدورة 
مستمرة ملدة اسبوعن ويشارك 

فيها 50 متطوعا ومتطوعة.
من جهته، قال نائب مفوض 
اللجنة الدولية للصليب االحمر 
بعثة الكويت مؤيد كالبي ان 
العمل الرئيسي الذي يقوم به 

وتستمر على مدى اسبوعن 
وهي:

� حاالت العنف.
� املراجع والكتب.

� اس���تيعاب ماهية حاالت 
العنف وإدراك الوضع.

� تقنيات االسعاف: تطبيقات 
عملي���ة لتقنيات االس���عاف 
)مراجعة تدريبات اجلمعية 

الوطنية(.
� ادارة احلاالت.

� األمن والسالمة.
� ح���االت اإلصابة الكثيرة 

)الفرز(.
� اصابات األسلحة.

� الغاز املسيل للدموع.
� إدارة اجلثث.

التوت���ر والدع���م  إدارة   �
النفسي.

الدول���ي  القان���ون   �
اإلنساني.

� خطة الطوارئ.
� متارين مقاربة للواقع.

حركة الهالل االحمر والصليب 
االحم���ر هي املس���اعدات التي 
يقدمه���ا الناس خالل احلروب 
ث���م اصبح  والك���وارث ومن 
دور املسعفن واملسعفات هو 
العمود الفقري االساسي لدور 
هذه اجلمعي���ات. واكد ان أهم 
التحديات التي تواجهها حركة 
الهالل االحمر والصليب األحمر 
الدولي هي الوصول للجرحى 
وحماية املسعفن العاملن في 
ه���ذا امليدان وع���دم التعرض 
للمراف���ق الصحي���ة في زمن 

النزاعات املسلحة والعنف.
واكد ضرورة العمل على سن 
وتشريع القوانن اذ انه احلل 
املبدئي للحد من هذه االنتهاكات 

وحلماية املسعفن.
الدورة  ويش���تمل برنامج 
على ع���دد من الن���دوات التي 
يتناول خاللها احملاضرون كل 
ما يدور حول اإلسعافات األولية 
والتعامل مع احلاالت املصابة 

الصليب االحمر من خالل هذه 
الدورات ه���و تعزيز وتطوير 
وتقوية الكوادر الفنية والصحية 
للجمعي���ات الوطني���ة، وجاء 
التعامل مع الهالل االحمر على 
املستوين الفني والكوادر، وذلك 
لتعزيز ونشر القانون الدولي 
االنس���اني املرتكز الرئيس���ي 
حلركة الهالل االحمر والصليب 

االحمر الدولي.
وتابع كالب���ي ان هذه هي 
الثالث  الثاني���ة خالل  الدورة 
س���نوات املاضية م���ع الهالل 
االحم���ر الكويتي والتي تعمل 
على تأهي���ل كوادر جديدة في 
امليداني واالس���عافات  العمل 
االولية، وتعزز تبادل اخلبرات 
التي يتبادلها املش���اركون في 

الدورة.
وق���ال ان ع���دد املتطوعن 
املش���اركن في ه���ذه الدورات 
يختلف من سنة الخرى ولكن 
البد من القول ان نواة تأسيس 

مساعد العنزي ومؤيد كالبي واملشاركون في الندوة


