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مستشفى الراشد: عالج مجاني مدى الحياة 
ألول مولود في عام 1969

ص���رح رئيس مجلس 
ادارة مجموع���ة الراش���د 
الطبي���ة عبداهلل راش���د 
السيف بضرورة االحتفال 
بيوم الصحة العاملي حيث 
ان مستشفى الراشد )الرائد 
العائلة(  االول في رعاية 
هو اول مستشفى خاص 
أقي���م بالكويت حيث كان 
يدعى سابقا باسم »احلكمة« 
والذي تغير اسمه فيما بعد 
الى الراش���د اكراما لوالده 
»راشد السيف« الذي كان 
ناظر اول مدرسة افتتحت 

بالكويت وكان ايضا يعمل مبجال الشعر وكتب 
عن اغلب الشخصيات القيادية والسياسية 

في اشعاره وكان ايضا غواصا بحريا.
وتابع: عندما كان اخلي���ار الوحيد لدى 
املواطنني هو املستش���فيات احلكومية اقيم 
مستشفى الراشد )احلكمة( الذي اتاح اخليار 
للمواطنني لالستفادة من املستشفى اخلاص، 
كما قام عبداهلل الراشد بافتتاح مستوصف 

ال���ذي يخ���دم  اجله���راء 
املواطنني واملقيمني مبنطقة 
اجلهراء وبنف���س كفاءة 
مستش���فى الراشد وبناء 
على اخلطة املس���تقبلية 
ملجموعة الراش���د الطبية 
سيتم افتتاح فروع اخرى 
في جميع انحاء الكويت ثم 

خارج الكويت ايضا.
الراش���د: يتميز  وقال 
الراشد بطاقمه  مستشفى 
الطبي من اطباء وخبراء 
م���ن جمي���ع دول اوروبا 
وامي���ركا ونح���و تقدمي 
االفضل يستضيف مستشفى الراشد باستمرار 
اطباء واستشاريني من الدول االوروبية وذلك 

لتوسيع اخليارات وتقدمي افضل رعاية.
ومبناسبة يوم الصحة العاملي زف الراشد 
البشرى بأن اول من ولد في عام 1969 داخل 
مستشفى الراشد وميكنه اثبات ذلك له جائزة 
وهي العالج مجانا مدى احلياة لدى مجموعة 

الراشد الطبية.

بمناسبة يوم الصحة العالمي

عبداهلل راشد السيف

العقيد محمد عبداهلل يسلم أحد اخلريجني شهادته

املشاركون في الدورة في لقطة جماعية
مستشفى احلكمة قدميا شهد مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني 

العقيد محمد عبداهلل حفل تخريج الدورة السابعة للتوجيه 
المعنوي للضباط، والتي أقيم���ت في نادي ضباط الحرس 
الوطني بمش���اركة ضباط من دولة قطر الشقيقة والجيش 

الكويتي.
وأكد العق��يد مح�مد عب�داهلل خالل حفل التخريج ان الدورة 
است��مرت شهرا واس��تهدفت إع��داد الض�باط األعوان للقيام 
بالم��هام الرئي�سية للعمل المعنوي وكي��فية التخ�طيط له 
وأساليب تنفيذه، كما حققت نجاحا واسع النطاق من خالل 

برنامج التدريب بشقيه النظري والعملي.
واشار الى ان مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني 
حرصت على ان يكون برنامج الدورة مش���موال بالعديد من 
الخبرات والتطبيقات الفنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة 
من العلوم المقدمة للدارس���ين ستؤهلهم للتعامل مع جميع 

األنشطة والمهام المعنوية التي تسند اليهم في وحداتهم.
في ختام الحفل قام العقيد عبداهلل بتوزيع شهادات التخرج 
على منتسبي الدورة، مشيدا بقدرتهم على استيعاب المادة 
العلمية وإعداد بحوث التخرج بطرق وأساليب مميزة اضافت 
الكثير الى محصلة خبراتهم المكتسبة، كما كرم المحاضرين 
في الدورة تقديرا السهاماتهم الفاعلة في تقديم المحاضرات 
المقررة للدارسين، متمنيا للجميع دوام النجاح والتوفيق لما 

فيه رفعة شأن الوطن العزيز في ظل القيادة الرشيدة.

الحرس الوطني: تخريج دورة التوجيه المعنوي السابعة للضباط
بمشاركة عسكريين من قطر والجيش الكويتي

 صدور كتاب »الثقافة في الكويت..
بواكير اتجاهات ريادات« 

أصدر املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب اجلزء الثاني 
من كتاب »الثقافة في الكويت.. بواكير اجتاهات ريادات« للكاتب 
د.خليفة الوقيان الذي أرخ في���ه احلالة االبداعية واالدبية في 

الكويت.
وضم اجلزء الثاني الفصل الرابع من الكتاب الذي حتدث فيه 
املؤلف عن ريادات ابداعية في الشعر والقصة القصيرة والرواية 
واملس���رح واملوس���يقى والغناء والفنون التشكيلية والسينما 
في الكويت لينس���ج بذلك خيطا وثيق���ا بني املاضي واحلاضر 
مغطيا مراحل زمنية شاسعة. واشتمل الكتاب على بحث دقيق 
وتفصيلي أجراه الوقيان في الكثير من املراجع واملصادر حول 
املعلومات التاريخية والتحقق من صحتها، كما لم يتوقف عند 
التأريخ للحالة االبداعي���ة وإمنا تتبعها الى املرحلة التعليمية 
مقتفيا أثر ظهور املادة االدبية في الكتب املدرسية. يذكر أن هذا 
الكتاب في طبعته الثالثة ف���از عند صدوره في طبعته االولى 
عام 2007 بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ألحسن كتاب 

مؤلف عن الكويت.

ممثل سلطان البهرة داود نور الدين

 نورالدين: سلطان البهرة سفير السالم
وعلى أبناء الجالية التحلي باألخالق واحترام القوانين

بهرة الكويت احتفلوا بعيد ميالد سلطانهم الـ 99

احتف���ل أبناء جالي���ة البهرة 
املقيمون ف���ي الكويت في املركز 
البرهاني بالعارضية مساء اول من 
امس بعيد امليالد ال� 99 لسلطان 
البه���رة د.محمد بره���ان الدين، 
حضره اآلالف م���ن أبناء البهرة 
من الرجال والنس���اء واألطفال، 
وقد ألقى ممثل س���لطان البهرة 
في الكويت داود نور الدين كلمة 
أشاد فيها بحياة السلطان وانه 
سفير الس���الم في انحاء العالم 
وجميع القادة والرؤساء وشعوب 
العالم تش���يد بأخالق السلطان 
وكيف يوجه أبناء البهرة للتحلي 
باألخالق احلميدة والعيش بسالم 
مع جميع شعوب العالم، واينما 
يعيش البهرة عليهم احترام قوانني 

البلد وان يعيشوا أوفياء فيه.
وذكر ايضا اسهامات السلطان 
في التقارب بني الشعوب والبعد 

عن احلرام.
وتابع: سيقضي السلطان هذه 
املناسبة العظيمة واملهمة هذا العام 
في مومباي ويحتشد اآلالف من 
جالية البهرة من جميع أنحاء الهند 
واملناطق العامة في مومباي ابتهاال 
بهذه املناسبة. وقال: جرت العادة 
لدى جالية البهرة حول العالم ان 
تبدأ االحتف���االت مع مولد نبينا 
محمد ژ الى ان تبلغ ذروتها في 

ميالد السلطان.
وأضاف ممثل السلطان: يتم في 
هذه املناسبة تنظيم احداث كثيرة 
مثل املعسكرات الطبية والندوات 
الصحية واملع���ارض والندوات 
التجارية وبدء مشاريع سكنية 

منخفضة التكلفة والزواج اجلماعي 
ب� »رس���مي س���يفي«  املعروف 
واملسابقات الرياضية ومسابقات 
حفظ القرآن الكرمي للكبار ومختلف 
املهن والفن���ون، وذلك للتطوير 
االجتماعي والتعليمي واالقتصادي 
للجماعة بأكملها، ولقد مت تنظيم 

مناسبات عامة متنوعة حضرها 
كبار الشخصيات والسياسيون 
التطوير واملواطنون  ومسؤولو 
البارزون كما مت تخصيص منتدى 
لنشر رسالة السلطان اخلاصة 

بالسالم والوالء للوطن.
وق���ال تعبي���را ع���ن محبة 

البهرة  الس���لطان: قامت جالية 
في البالد بتنظيم مواكب ملونة 
وتزيني منازلهم ومراكز اجلالية، 
وفي هذا اليوم الس�����عيد، يوم 
ميالد السلطان، سيجتمع اعضاء 
اجلماعة في املساجد ومراكزهم 
لالس���تماع الى خطاب السلطان 

البث  الذي س���يذاع من خ���الل 
املباش���ر في كل مدينة من مدن 
الهند وأنح���اء العالم التي تقيم 

فيها جالية البهرة.
وشكر ممثل السلطان القيادة 
الكويتية والشعب الكويتي على 
تقدمي جميع التسهيالت والرعاية 

الكرمية ألبناء اجلالية في الكويت 
على رأسهم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس احلرس الوطني الش���يخ 
سالم العلي وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

ترحيب مبمثل سلطان البهرةسلطان البهرة د.محمد برهان الدين

حضور حاشد من أبناء اجلالية في الكويت

 المزيدي: »األبحاث« لبناء بيئة إبداعية 
عبر »تنمية التفكير اإلبداعي«

 أكد املستشار االول في مكتب 
املدير العام ف����ي معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د. هاني املزيدي 
سعي املعهد الى بناء بيئة ابداعية 
وثقافة االعمال احلرة من خالل 
برنامج »تنمية التفكير االبداعي 

واالبتكار«.
الذي يرأس  املزي����دي  وقال 
جلنة البرنامج ل� »كونا« اليوم ان 
البرنامج يهدف الى خلق ونشر 
الثقافة واملعرفة وتشجيع الوعي 
االبداعي واالبتكار والتميز وابراز 
ص����ورة املعهد محلي����ا وربطه 

باجلهات اخلارجية.
واكد تشجيع صباح السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد دعم 
مث����ل هذه االنش����طة والبرامج 
العلمية التي تخدم رقي وتطور 
البالد س����عيا الى الدفع بعجلة 
التقدم ولكي تدخل الكويت في 

املنافسات الدولية.
البرنامج يعمل  ان  واضاف 
عل����ى حتقيق اهداف مش����روع 
التحول االس����تراتيجي للمعهد 
الذي تبن����اه في الفترة احلالية 
موضحا ان للبرنامج جلنة تقوم 
باس����تقبال االفكار واملبادرات 
االبداعية واخلالق����ة من داخل 
وخارج املعه����د وتقيم افكارهم 

االبداعية وتدعمهم لتنفيذها.
وذكر ان االفكار االبداعية يجب 
ان تهت����م بالتحديات والقضايا 
التي تتعلق باالقتصاد والعملية 
االدارية والتنظيمية والعمارة 
والصناعة والعلوم والهندسة 
وان تكون مميزة وابداعية وقادرة 
على حتسني اداء واجناز االعمال 
البحثي����ة واخلدماتية وتوفير 
التكاليف وتقدمي كل ما هو جديد 

بأساليب ابتكارية جديدة.

وبني ان اللجنة تقيم هذه االفكار 
وتقي����س مدى جناحه����ا وتكافئ 
املبدعني الذين ستحظى مقترحاتهم 
بالقبول وتدخ����ل مرحلة التنفيذ 
اذا تناسبت مع شروط ومعايير 

البرنامج.
واش����ار الى امثلة االبداع التي 
حققت ريعا مميزا مثل موقع غوغل 
والفيس بوك والتقنية املستخدمة 
ف����ي فيل����م »اڤات����ار« واملنجزات 
االقتصادية والعلمية لدولة ماليزيا 
وغيره����ا، موضحا ان االبداع مير 
بثالث مراحل هي الفكرة وتطوير 

التقنية وتسويق املنتج.
واضاف ان هناك طاقات كويتية 
مبدعة ومنتجة شاركت في انشطة 
البرنامج منذ تطبيقه قبل سنتني، 
حيث شهد اقباال شديدا الفتا الى 
ان املعهد يتعاون في هذا الش����أن 
مع جهات ومؤسسات علمية في 
الدولة مثل النادي العلمي ومؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
ودع����ا املزي����دي الراغبني في 
املشاركة بالبرنامج الى زيارة املوقع 
الرس����مي للمعهد والتعرف عليه 

وتعبئة االستمارة اخلاصة به.

د. هاني املزيدي


