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قام وزير الداخلية الفريق الركن م.الش���يخ جابر 
اخلالد مساء أول من امس بزيارة تفقدية ملقر النقطة 
األمني���ة الحتفاالت الكويت بالعيد الوطني التاس���ع 
واألربعني، وذكرى يوم التحرير التاسع عشر املجيد 
حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية املساعد � 
مدير عام اإلدارة العامة للمرور ورئيس اللجنة األمنية 
لالحتفال باألعياد الوطنية اللواء محمود الدوسري 
ووكيل الوزارة املساعد لشؤون األمن العام اللواء خليل 
الشمالي ووكيل الوزارة املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي ومدير عام مديرية أمن العاصمة 

اللواء طارق حمادة وعدد من القيادات األمنية.
وفي بداية الزيارة رحب بأعضاء اللجنة األمنية 
لالحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، ونقل إليهم 
حتيات القيادة السياسية العليا وتهنئتهم لهم بهذه 

املناسبة.
ثم اطلع على جميع اخلط����ط األمنية واملرورية 
املنبثقة عن اخلطة األمنية الشاملة لالحتفال باألعياد 
الوطني����ة، حيث اس����تعرض من الق����ادة امليدانيني 
واألمنيني واملروريني األهداف واألولويات التي سعت 
اخلطة إلجنازها، واإلجراءات الوقائية واالحترازية 

املوضوعة.
كما اس����تمع الى ش����رح كامل من غرفة العمليات 
املتواج����دة بالنقطة األمني����ة، وآلية عملها واخلطط 

واخلرائط املوجودة بها، وقد أبدى إعجابه مبا شاهده 
من تطور في أداء العمل.

وأكد أن ش����هداء الواجب م����ن رجال األمن حلقوا 
بكوكبة الش����هداء الذين يضحون بالغالي والنفيس 
من أجل الوطن وأمن وأمان مواطنيه وكل مقيم على 
أرضه، داعيا اهلل عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقني والشهداء وحسن 
أولئك رفيق����ا، موضحا اننا جميعا فداء ألمن الوطن 
وأمان مواطنيه. وقد زود الوزير أعضاء اللجنة األمنية 
بتوجيهاته وارش����اداته، مثمنا جهودهم املتواصلة 
ومطالب����ا مبزيد من العم����ل والعطاء من أجل خدمة 
املواطن واملقيم، مشيرا الى ان االحتفاالت بالعيد الوطني 
وذكرى يوم التحرير تعد تعبيرا صادقا وجياشا لفرحة 
املواطنني، داعيا في الوقت نفسه ألن يكون التعبير 
عن هذه املشاعر في حدود قواعد القانون لضمان عدم 
اخلروج على التقاليد واألعراف واألجواء الصحيحة 

للتعبير عن مشاعر احلب واالعتزاز بالوطن.
وأكد ان تأمني االحتفاالت املركزية واالحتفاالت على 
مستوى احملافظات الست كان احملور األساسي لعمل 
اللجنة، باإلضافة الى اإلشراف على التنفيذ امليداني 
لعموم اخلطط واألوامر والتعليمات األمنية املعتمدة 
لالحتفاالت، مشيدا بذلك بجاهزية اخلدمات املساندة 
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احمد العوضيد.جاسم الكندري

صالح العوفانفاطمة االمير

أسامة دياب
أقام مكتب الشهيد مساء اول 
من أمس حفال ترفيهيا مبناسبة 
احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 
التاسع واألربعني وعيد التحرير 
التاسع عشر في مجمع األڤنيوز 
حتت ش���عار »الكويت توحدنا« 
أهالي  مبش���اركة عدد كبير من 
الش���هداء واملواطنني واملقيمني، 
وتخل���ل احلفل مش���اركة فرقة 
التلفزي���ون وف���رق ش���عبية 
ومسابقات وطنية للكبار والصغار 
باإلضافة إل���ى توزيع الكتيبات 
والبروشورات التي حتمل بطوالت 

وتضحيات شهداء الكويت.
أكد رئيس  املناس���بة  وبهذه 

مجلس األمناء في مكتب الشهيد 
الكندري ان احتفاالت  د. جاسم 
الكويت بالعي���د الوطني املجيد 
وي���وم التحرير من املناس���بات 
الغالية على قل���وب الكويتيني، 
موضحا أن شعار احتفال مكتب 
الش���هيد له���ذا الع���ام »الكويت 
توحدن���ا« يعد إش���ارة اللتفاف 
الكويتيني وتوحدهم حول القيادة 
لصاحب السمو األمير، كما يبث 
روح الوالء واالنتماء للوطن في 
نفوس الناشئة وترسيخا ملعان 
سامية جتعل من شهدائنا رموزا 
وقدوة لألجيال القادمة مبا قدموه 

من حب وتضحية.
الكن���دري أن هذا  وأوض���ح 

االحتف���ال يفعل رس���الة مكتب 
الشهيد في تخليد شهدائنا األبرار 
وغرس مفه���وم الوالء واالنتماء 
للوطن لدى أفراد املجتمع وخاصة 
الناش���ئة، مشيرا إلى أن »جميع 
الكويتيني شركاء في بناء وطنهم 
الكويت األبرار  وتقدمه فشهداء 
قد تركوا بصمتهم وأكدوا حبهم 
لوطنهم فالوطنية حب وانتماء 

وسلوك وأفعال«.
ولفت الكندري إلى أن من أهم 
اشكال حب الوطن هو العمل من 
أجله والس���عي لتقدمه وتطوره 
واحملافظ���ة عليه، مش���ددا على 
ضرورة حتويل مشاعر الوطنية 
إلى س���لوك ملموس كل حسب 
موقعه وجميعن���ا مطالبون في 
املساهمة لرفعة وطننا، متمنيا 
من املولى القدي���ر أن يدمي على 
بلدنا نعمة األمن واألمان في ظل 
قيادة حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح«.
ومن جانبها أكدت مدير عام 
الش���هيد فاطم���ة األمير  مكتب 
أن »الكوي���ت حتتفل هذه األيام 
مبناس���بة عزيزة عل���ى قلوبنا 
وه���ي فرحتنا بالعي���د الوطني 
وي���وم التحرير ويعتبر ش���هر 
فبراير من األش���هر التي جتتمع 
فيها عدة مناس���بات«، مؤكدة أن 

إلى مسابقات وطنية وتوزيع 
الهداي���ا التذكارية التي حتمل 
معاني املناس���بة الغالية على 

قلوبنا جميعا«.
وقال العوضي »نحن كمكتب 
الشهيد نعمل على توصيل رسالة 
الكويتي من  املكتب للمجتمع 
خالل هذه االحتفاالت الوطنية 
التي تكرس روح الوالء واالنتماء 

الوطني بني األبناء«.
وبدوره أكد مراقب العالقات 
العامة واإلعالم صالح العوفان 
أن »مكتب الشهيد كعادته سنويا 
يش���ارك الكوي���ت احتفاالتها 
الوطن���ي  الوطني���ة بالعي���د 
أن  التحري���ر«، مبينا  وعي���د 
احتفالية حتمل شعار الكويت 
توحدنا وحتت���وي على كثير 
الوطنية والتي  الفعاليات  من 
الوطنية  الروح  حتمل معاني 
التالحم بني املواطنني  وتنمي 
رغم اختالف وجهات النظر فيما 

بينهم«.
وأضاف العوفان أن »مكتب 
الشهيد يحرص على املشاركة 
في كل املناسبات الوطنية التي 
تعمل على ب���ث روح االنتماء 
والوالء للوطن والتي هي من 
أهداف مكتب الشهيد الرئيسية 
إلى تخليد شهدائنا  باالضافة 

األبرار«.

»الكويت تعي���ش فرحة األعياد 
وفرحة التحرير وتلك نعمة كبرى 
من اهلل علينا به���ا من العدوان 

الصدامي الغاشم«.
وأوضحت أن »مكتب الشهيد 
خالل هذه املناسبة ينظم احتفاال 
ومشاركة شعبية للشعب الكويتي 
السيما أن هذا االحتفال ترمز إلى 
االلتفاف حول شرعيتنا وقيادتنا 
احلكيم���ة والتماس���ك بني فئات 
املجتمع الكويت���ي«، مضيفة ان 
الش���هيد كعادته يحيي  »مكتب 
هذه املناس���بات مبشاركة أبناء 
اسر الش���هداء«، مؤكدة ان اقامة 
االنشطة في مجمع األڤنيوز لقي 
االستحسان والصدى الطيب من 

قبل أسر الشهداء واجلمهور«.
وذك���رت األمي���ر أن »مكتب 
الش���هيد من خالل هذه املناسبة 
يهدف إلى تذكير الشعب الكويتي 
الش���هداء  ببطوالت وتضحيات 
الذين دافعوا وقدموا أنفسهم فداء 

لوطنهم الغالي«.
وم���ن جهته أك���د مدير إدارة 
التكرمي أحمد العوضي أن مكتب 
الشهيد أحيا ذكرى العيد الوطني 
وعيد التحرير جريا على عادته 
في كل عام، مشيرا الى الفقرات 
املتنوعة التي احتوى عليها احتفال 
هذا العام مبشاركة فرقة التلفزيون 
وفرق ش���عبية أخرى باالضافة 

الكندري: الوطنية حب وانتماء وسلوك وأفعال 
وشهداء الكويت تركوا بصمتهم وأكدوا حبهم لوطنهم 

خالل احتفال مكتب الشهيد بالعيد الوطني وعيد التحرير تحت شعار »الكويت توحدنا«

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي الفهد والعنجري الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

�سليمان عبدالله اأحمد الفهد

�سركة دار الكويت لل�سحافة

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

وزير الداخلية تفقد مقر النقطة األمنية لالحتفاالت الوطنية
زّود أعضاء اللجنة األمنية بتوجيهاته وإرشاداته

عمل لوح���ات التهنئة ووضع 
األعالم الكويتية بجوار األعالم 
املصري���ة أعلى ج���دران مقر 
املقام حلني  الكنيس���ة املؤقت 
االنتهاء من تشييد مقرها الدائم 
املجاور له فضال عن وضع صور 
كل من صاحب الس���مو األمير 
وسمو ولي العهد أمام مداخل 

ومخارج الكنيسة.

فريحة الصباح رئيسة جلنة 
التس���امح بني األدي���ان مؤكدا 
ان الكنيس���ة ال تنس���ى الدور 
الفعال الذي تقوم به، مش���يدا 
بالدور الفع���ال الذي تقوم به 
في مساندتها ورعايتها الدائمة 

للكنيسة املصرية.
باالضاف���ة الى م���ا قام به 
الشباب من خدام الكنيسة من 

هن���أت الكنيس���ة القبطية 
القيادة السياس���ية  املصرية 
ممثلة بصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الوزراء الشيخ  وسمو رئيس 
ناصر احملم���د بالعيد الوطني 
وعي���د التحري���ر، كما تقدمت 
للش���عب الكوي���تي بالتهاني 
الغاليتني  املناسبت���ني  بهاتني 
عل���ى قلب كل م���ن املواطنني 
واملقيم���ني على أرض الكويت 

الغالية.
جاء هذا خالل القداس اإللهي 
الذي أقامته الكنيس���ة صباح 
يوم عي���د التحرير في العظة 
الت���ي ألقاها راعي الكنيس���ة 
القمص األب بيجول  املصرية 
مبقر الكنيسة اجلديد مبحافظة 
حولي والذي حضره حش���د 
كبير من األقباط احتفاال بهذه 
املناسبة كما أوضح األب بيجول 
مدى سعادة املصريني املقيمني 
مسلمني وأقباطا بهذه الذكرى 

الغالية.
وأكد ان الكنيسة املصرية ال 
تنسى دور الكويت قيادة وشعبا 
في إقامة الكنيسة املصرية على 
أراضيها وحمايتها أثناء الغزو 
كما خص بالتهنئة أيضا الشيخة 

األنبا بيجول يلقي كلمته أمام أبناء اجلالية املصرية

بيجول: الكنيسة ال تنسى دور الكويت
 في حمايتها أثناء الغزو وبعده

بيت الزكاة: صندوق الرعاية الصحية أنفق 
2.960 مليون دينار على 61983 فردًا

أعل���ن بيت ال���زكاة أن إجمالي ع���دد األفراد 
املس���تفيدين من الصندوق اخلي���ري للرعاية 
الصحية للمحتاجني التابع للبيت منذ إنش���اء 
الصندوق في عام 2003 حتى 31 ديسمبر 2009 بلغ 

61983 فردا بتكلفة إجمالية 2.960.231 دينارا.
وبهذه املناس���بة صرحت مديرة الصندوق 
اخليري للرعاية الصحية للمحتاجني في بيت 
الزكاة أبرار عبدالعزيز الياسني بأن الصندوق 
تش���مل تغطيته خدمات وزارة الصحة ممثلة 
باملراكز الصحية املنتشرة في محافظات الكويت 
بعمل جميع األشعات والتحاليل املخبرية حلاملي 
بطاقة الضمان الصحي التابعني لبيت الزكاة من 
املقيمني بصورة غير قانونية واجلنسيات األخرى 

وحتميل التكلفة على بيت الزكاة.
وقالت الياسني ان الصندوق يشمل خدمات 
الرعاية الصحية األساسية وتستفيد منه فئتان، 
األولى تخضع لنظام الضمان الصحي من املقيمني 
بصورة غير قانونية وزوجة الكويتي األجنبية، 
وأبناء الكويتية املتزوجة من غير الكويتي، أما 
الفئة الثانية فتخض���ع لنظام التأمني الصحي 

للجنسيات األخرى الوافدة.
وأضافت الياسني ان مساعدات التأمني والضمان 
الصحي التي يقدمها الصندوق اخليري للرعاية 
الصحية للمحتاجني يتم صرفها لألسر احملتاجة 
غير الكويتية التي تتس���لم مس���اعدة شهرية 
ومقطوعة من بيت الزكاة، الفتة إلى أن مدة التأمني 
الصحي للجنسيات الوافدة سنة واحدة مقابل 
سنتني للمدة ضمان الصحي للمقيمني بصورة 
غير قانونية، مش���يرة إلى أن رؤية الصندوق 
الرئيسية ترتكز على إدخال كل محتاج مستحق 
من فئ���ة ضعيفي الدخل حت���ت مظلة الضمان 
والتأمني الصحي لتحقي���ق أقصى قيم التكافل 

بني أفراد املجتمع.

وأوضحت الياس���ني أن الرس���الة األساسية 
للصندوق اخليري للرعاية الصحية للمحتاجني 
تعنى بتوفي���ر اخلدمات الطبي���ة للمؤمن لهم 
عبر بطاقت���ي الضمان والتأمني الصحي بعدالة 
واس���تدامة وبتكلفة ميكن حتمله���ا، متفقة مع 
معايير اجلودة اإلدارية املتبعة في بيت الزكاة 
وآفاق التطور، مستلهمة في ذلك روح التكافل 
والتعاون املجتمع���ي، ومواكبة األعداد الكبيرة 
التي حتت���اج لتلك اخلدمة واضعة في االعتبار 
املشاركة املجتمعية في دعم هذا الصندوق ورضاء 

املستفيدين منه.
وفي معرض حديثها عن أهداف الصندوق، 
أفادت الياس���ني بأنه يس���تهدف توفير الرعاية 
الصحي���ة للمحتاجني م���ن املقيمني على أرض 
الكويت س���واء املقيمني بص���ورة غير قانونية 
أو اجلنسيات الوافدة بغرض متكني احملتاجني 
وأس���رهم من تغطية نفقات الرعاية الصحية، 
وتوفير االستقرار االجتماعي لألسر، وحتقيق 
التوظيف األمثل لإلمكانات التي تخصصها مختلف 
األطراف العاملة في مجال مساعدة احملتاجني، 
وذلك من خالل احلد من االزدواجية في البرامج 

املنفذة في هذا املجال.
جدير بالذكر أن إنش���اء الصندوق اخليري 
للرعاية الصحية للمحتاجني جاء بقرار مجلس 
الوزراء رقم »855« في اجتماعه رقم »2003/2-39« 
املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2003 والذي ينص على 
توفير الرعاية الصحية للمحتاجني من املقيمني في 
البالد من جميع اجلنسيات، مبا تشكله من أمور 
إنسانية ملحة، والقرار الوزاري رقم »2003/8« 
الصادر عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
والذي ينص على إنش���اء بيت الزكاة صندوقا 
خيريا للرعاية الصحية للمحتاجني من املقيمني 

على أرض الكويت.

منذ تأسيسه في عام 2003 حتى نهاية 2009


