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النادي العلمي يشارك في مهرجان الزيتون بالسعودية

يش����ارك النادي العلمي في مهرجان الزيتون 
الثالث في اململكة العربية السعودية مبدينة اجلوف 
بعروض للطائرات الالس����لكية ال����ى جانب هواة 
يش����اركون في مهرجان الطيران الذي يقام بهذه 
املناسبة من فرنسا وأملانيا واليابان والسعودية 
والعديد من الدول التي وجهت لها دعوة للمشاركة. 
وقد تلقى النادي العلمي دعوة من أمني أمانة املنطقة 

)منطقة اجلوف( م.محمد بن حمد الناصر بتوجيهات 
من صاحب الس����مو امللكي االمير فهد بن بدر امير 
منطقة اجلوف. يشارك النادي بوفد يضم: مساعد 
احلريص النائب االول الرئي����س االحتاد العربي 
للرياضات اجلوية مشرف عام ادارة علوم الطيران 
رئيس����ا للوفد وعضوية كل من: صالح االيوب � 

عبداهلل احلردان � احمد السيد عمر.

هنأت المواطنين والمقيمين بعيد »األضحى المبارك«

»الزراعة« للمحافظة على الحدائق العامة 
والمرافق الزراعية األخرى أثناء عطلة العيد

مقصيد: الجامعة حريصة منذ نشأتها
 على مواكبة التقدم العلمي

هنأ املتحدث الرس����مي باسم 
جامعة الكويت مدير ادارة العالقات 
العامة واالع����الم فيصل مقصيد 
االسرة اجلامعية مبناسبة مرور 
افتت����اح جامعة  43 عاما عل����ى 
الكوي����ت، موضح����ا ان اجلامعة 
انشئت في اكتوبر 1966 مبوجب 
القانون رقم 29 لسنة 1966، بشأن 
تنظيم التعليم العالي والقوانني 
احملمولة له، ومت افتتاحها رسميا 
في 27 نوفمبر 1966، حيث تفضل 
االمير الراحل الشيخ صباح السالم 
بافتت����اح اجلامعة ف����ي مهرجان 
علمي وشعبي حافل حضره كبار 
املس����ؤولني في الدولة في جميع 

املجاالت.
واضاف مقصيد ان هذه املناسبة 
الس����عيدة تأتي متزامنة مع اول 
ايام عيد االضحى املبارك، متقدما 
بأخلص آيات التهاني والتبريكات 
لصاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد واحلكومة الرشيدة 
وجميع املواطنني واملقيمني على 
ارض الكويت احلبيبة، والى وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
الرئيس االعلى للجامعة د.موضي 

احلمود ومدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد وأمينها العام د.انور اليتامى 
وألسرة جامعة الكويت من اعضاء 
هيئة تدريس وطلبة وموظفني، 
داعيا العلي القدير ان يكلل جهود 
االسرة اجلامعية بالنجاح من اجل 
رفعة وتقدم هذا الصرح العلمي 
الش����امخ والعريق ليظل منارة 
للعلم وملتقى للعلماء ومقصدا 

للدارسني.
وفي السياق ذاته اشاد مقصيد 
ببادرة الوفاء والعرفان التي اطلقها 
صاحب السمو االمير حفظه اهلل 

في اكتوبر املاضي واملتمثلة في 
اطالق اسم امير الكويت الراحل 
الشيخ صباح السالم على املدينة 
اجلامعية في الش����دادية لتصبح 
»مدينة صباح السالم اجلامعية« 
عرفانا وتقديرا ملآثر االمير الراحل 
في مجال التعليم وتكرميه للعلم 

والعلماء.
واك����د مقصيد حرص جامعة 
الكويت خالل االعوام املاضية ومنذ 
نشأتها على مواكبة التقدم العلمي 
وذلك من خالل كلياتها املختلفة 
والتي تسعى باستمرار لتطوير 
الدراسية والتوسع في  برامجها 
التخصصات العلمية واالدبية التي 
تلبي حاجات التنمية في املجتمع 
مع حصول معظم كليات اجلامعة 
الدولي،  على االعتماد االكادميي 
وذلك اميان����ا منها بدورها الرائد 
في اعداد الفرد املفكر في ش����تى 
املجاالت انسجاما مع االستراتيجية 
العامة للدولة التي تعطي الثروة 
القيمة االساسية في  البش����رية 
التنمية الش����املة، آمال ان يكون 
العام اجلامعي احلالي عاما جديدا 
حافال باالجنازات العلمية ومليئا 

باالنشطة الطالبية.

قال مدير ادارة العالقات العامة 
بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة السمكية شاكر عوض ان 
الهيئة تتقدم بالتهنئة والتبريكات 
جلمي����ع املواطن����ني واملقيم����ني 
مبناس����بة حلول عيد »األضحى 
املبارك« أعاده اهلل عليهم وعلى 
األمتني اإلسالمية والعربية باخلير 
واليمن والبركات وإنها تنتهز هذه 
املناسبة الطيبة واملباركة لتهيب 
باملواطنني واملقيمني بكل فئاتهم 
وطوائفهم احملافظة على املرافق 
الزراعية اخلدمية منها والترفيهية 
املتمثلة في احلدائق العامة وحديقة 

احليوان واملتنزهات وجميع الزراعات التجميلية. 
وأش����ار الى ان احملافظة على ه����ذه املرافق تعد من 
السلوكيات املتحضرة كونها تعكس الوجه احلضاري 
للبالد وان تعرضها للتخريب والتدمير ميثل إهدارا 
للمال العام وس����لوكا غير حضاري يحاسب عليه 
القانون ويعرض فاعله للمساءلة القانونية، وكرر 
عوض مناشدته ملرتادي هذه املرافق التعامل معها 

بشكل حضاري واحملافظة عليها 
م����ن التدمي����ر والتخريب وردع 
العبث به����ا، متمنيا  من يحاول 
للمواطنني وجميع املقيمني إجازة 
س����عيدة وان يعيد هذه املناسبة 
املبارك����ة عليهم وه����م ينعمون 

باخلير والسالم.
الى ذلك، شاركت الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
ممثلة في اجتماعات مؤمتر جودة 
الوطنية بدول مجلس  املنتجات 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي 
عقد مبدينة دبي يوم 11 اجلاري، 
وذلك بوفد ضم كال من مدير ادارة 
التسويق واالستثمار صدقة احمد حسن ومدير ادارة 
القسائم الزراعية خالدة حسن. يذكر ان هذا املؤمتر 
يهدف في املقام األول الى تقدمي صورة متكاملة عن 
تأثير جودة املنتجات التجارية الوطنية على حركة 
االقتصاد الوطني وطريق����ة االجنذاب نحو مفهوم 
اجلودة الشاملة للمنتجات الوطنية في ظل املنافسة 

والتغيرات العاملية.

البسيس: نقابة »األشغال« 
مستمرة في الدفاع

 عن مصالح الموظفين

ادارة  هنأ رئيس مجلس 
نقابة العاملين بوزارة االشغال 
العامة عامر البسيس نيابة عن 
مجلس ادارة النقابة وجميع 
العاملين في وزارة االشغال 
العامة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد والشعب 
الكويت���ي وجميع المقيمين 
على ارض الكويت واالمتين 
العربية واالسالمية بمناسب��ة 
قدوم عيد االضحى المبارك، 
س���ائال اهلل العلي القدير ان 
يجع���ل ايامنا كله���ا اعيادًا 
ويعيد هذه المناس���بة على 
الكوي���ت وهي تعيش مزيدا 
من التقدم واالزدهار في ظل 

القيادة الحكيمة.
وتمنى البسيس ان يعود 
حجاج بيت اهلل الحرام الى 
ارض الوطن بعد ان يتمم اهلل 
لهم حجته���م ويعيدهم الى 
ذويهم سالمين غانمين وقد 
المولى  غفر اهلل لهم، داعيا 
عز وجل ان يحفظ الحجاج 
من كل مرض وبالء ويحفظ 
الكويت وشعبها والمقيمين 

فيها من كل مكروه.
ووعد البسيس العاملين 
بوزارة االش���غال بأنش���طة 
س���تقدمها النقابة لهم خالل 
الموس���م الحالي وسنستمر 
في الدفاع عن مصالح جموع 
الموظفين والعاملين بوزارة 
االشغال والوقوف الى جانبه 
ول��ن يثنين��ا ع��ن ذل�ك اي 
امان���ة جبلنا  ش���يء وهذه 
عليها م��ن خ��الل تلك الثقة 
االدارة  الممنوح���ة لمجلس 
من قب���ل اعض���اء الجمعية 
العمومية وسنكون على قدر 

تلك الثقة.

عامر البسيس

خالل زيارة وفد من جمعية الهالل األحمر إلى الفلبين

هنأ القيادة السياسية بالعيد

الكنسيا: الكويت دائمًا تبادر إلى تقديم العون 
والمساعدات اإلنسانية للمتضررين في الفلبين 

المهري يدعو لعدم إدخال البالد
في أجواء مظلمة بسبب االستجوابات االنتقامية

مبناسبة حلول عيد االضحى 
املبارك قال وكي���ل املرجعيات 
الدينية في الكويت السيد محمد 

باقر املهري: 
نبارك لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وللشعب 
الكويتي املس���لم حل���ول عيد 
املبارك س���ائلني اهلل  االضحى 
سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا 
الكويت من كل س���وء ومكروه، 
وان يغدق نعمه علينا جميعا، 
وان يجعل وطننا العزيز مستقرا 
آمنا وان يكفينا شر كل من يريد 
العبث بأمن البالد، ويحاول ان 
ينشر الفوضى وعدم االستقرار 
فيه وان اجلميع يعلم ان الكويت 
بل���د احلريات وبل���د التعايش 
الس���لمي وبلد احملب���ة واخلير 
والسالم وبلد تقبل الرأي اآلخر 
بكل رحابة ص���در، والبلد الذي 

ينعم باخليرات الكثيرة والرفاهية 
والسعادة واحلب للنظام املتمثل 
بصاحب السمو األمير والقيادة 
السياسية العليا ولذا علينا ان 
نحافظ على هذه الصورة اجلميلة 
الناصعة للكويت وأال نش���وه 

هذه الصورة احلضارية بكثرة 
االستجوابات الكيدية االنتقامية 
الطائفية ونغرق البالد في اجواء 
مظلمة واجواء التوتر واجواء عدم 
االستقرار والتخلف واالنحطاط، 
فعي���د األضح���ى املب���ارك يوم 
التضحية والفداء من اجل املبادئ 
واالنسانية ومن اجل السيطرة 
على االهواء والنزعات الشيطانية 
ومن هوى النفس االمارة بالسوء 
ويوم االصالح والتهذيب ويوم 
العودة الى اهلل سبحانه وتعالى 
وبهذه املناس���بة العظيمة ادعو 
املس���تجوبني املؤزمني الذين ال 
يهمهم اال مصاحلهم الشخصية 
واالنتخابي���ة ان يتركوا التأزمي 
ويتنازل���وا عن االس���تجوابات 
البالد والعباد  التافهة ملصلحة 
الى اهلل واال فاملس���تقبل  قربة 

مظلم.

مانيال � كونا: أش����ادت نائبة رئيس اجلمعية الوطنية 
للصليب االحمر الفلبيني الفينا الكنسيا أمس باملساعدات 
الكويتية االنس����انية املقدمة من الكويت من خالل جمعية 

الهالل االحمر للفلبني.
وأش����ارت الكنس����يا في تصريح ل� »كونا« الى ان »تلك 
املساعدات االنسانية ستساهم في رفع املعاناة عن الكثير 
من املتضررين جراء الفيضانات التي ضربت بعض املدن 
في الفلبني«. وقالت ان زيارة رئيس »جمعية الهالل االحمر« 
برجس البرجس الى جانب فريق من املتطوعني من اجلمعية 
تؤكد متانة العالقات بني البلدين ووقوف الكويت بجانب 
كل دول العالم، مش����يدة كذلك بجهود البرجس وبإشرافه 
على ارسال املساعدات التي اكدت ان هذا التحرك من خالل 
الهالل االحمر يبقي الكويت دائما ضمن الدول السباقة في 

تقدمي املساعدات االنسانية للفلبني.
وأشارت الكنسيا في السياق ذاته الى ان الكويت تداركت 
ابعاد الكارثة التي منيت بها الفلبني وبادرت بتوجيه جمعية 
الهالل االحمر الى تقدمي العون واملس����اعدات االنسانية لها 

وذلك في اطار برنامجها االنساني ملساندة ودعم املتأثرين 
من الكوارث الطبيعية.

وقالت »ان هذا املوقف االنساني الكبير من الكويت ليس 
مبستغرب كما س����يكون له بالغ االثر على املتضررين من 
الكوارث الطبيعية«، مش����يرة الى ان جمعية الهالل االحمر 
الكويتي سبق ان قدمت مساعدة للجمعية الوطنية للصليب 

االحمر الفلبيني.
كما اشارت الى ان الفريق الكويتي سيقوم اليوم بزيارة 
القرى واملناطق املتضررة جراء الفيضانات وذلك لالطالع 

على حجم الكارثة التي اصابت الفلبني.
وحول مواد االغاثة التي قدمتها )جمعية الهالل االحمر( 
ذكرت »ان املس����اعدات االنسانية حتتوي على مواد اغاثية 
مختلفة تش����تمل على خيام واغطية وأوان منزلية وفرش 

للنوم وغيرها من املواد االغاثية املختلفة االخرى«.
واضافت الكنسيا »ان املجتمعات احمللية من الفقراء الذين 
يعيشون في اكواخ هم من بني اكثر املناطق تضررا بسبب 
الفيضانات كما ان الفقراء الذين يعيشون بالقرب من النهر 

يحاولون اعادة بناء منازلهم وتنظيفها بالنذر اليسير الذي 
ميلكونه حيث انهم خسروا كل شيء«.

وأكملت قائلة »لقد أصبح البقاء بالنس����بة ملئات اآلالف 
من النازحني الفلبينيني يشكل اآلن معركة يومية في مراكز 
االي����واء املؤقتة فليس هناك ما يكفي من املاء والطعام كما 
تشكل احملافظة على املعايير االساسية للنظافة حتديا آخر 
في ظل انحس����ار مياه الفيضانات ع����ن اكوام من النفايات 

واحلطام في كل مكان«.
ووفقا للمجلس القومي لتنس����يق االستجابة للكوارث 
فقد لقي 240 ش����خصا على االقل مصرعهم ونزح اكثر من 
نصف مليون ش����خص حتى 29 من س����بتمبر املاضي وقد 
أدت الفيضان����ات الى تدمير جزء كبير من البنية التحتية 

الصحية للفلبني.
يذكر ان رئيس جمعية الهالل االحمر برجس البرجس 
باالضافة الى عدد من املتطوعني سيقومون الى جانب زيارتهم 
للفلبني بزيارة رسمية كذلك الى اندونيسيا، وذلك لالشراف 

على توزيع املساعدات على املنكوبني هناك.

نائبة رئيس اجلمعية الوطنية للصليب األحمر الفلبيني الفينا الكنسيا خالل لقائها وفد »الهالل األحمر«

فيصل مقصيد

شاكر عوض

السيد محمد باقر املهري

رئيس المجلس األعلى للقضاء هنأ 
القيادة السياسية بحلول »األضحى«

هنأ رئيس املجلس األعلى للقضاء املستش���ار يوسف الرشيد 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وأعضاء السلطة القضائية 
والش���عب واألمتني العربية واإلس���المية مبناسبة عيد األضحى 
املبارك، راجيا م���ن اهلل العلي القدير ان يعيده على اجلميع وهم 
مبوفور الصحة والعافية. ومتنى عودة جميع جاج بيت اهلل الى 
ديارهم ساملني غامنني مأجورين، وأن مين اهلل على جميع املسلمني 

املستشار يوسف الرشيدبزيارة بيت اهلل احلرام وأداء هذا الركن العظيم.


