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رئيس الوزراء رعى افتتاح »قاعة عيسى حسين اليوسفي«

الدعيج: ضرورة تذكر رجاالت الكويت ذوي األعمال اإلنسانية والمواقف المشرفة

ابناؤه اهلل بان يكون دعاؤهم له 
بتكملة مسيرته اخليرية حيث 
تأتي قاعة عيسى حسني اليوسفي 
للمناسبات االجتماعية خير دليل 

على ذلك.
واعتبر ان القاعة صورة من 
ص���ور املس���ؤولية االجتماعية 
امللقاة على القطاع اخلاص التي 
بدأ بالتفكير فيها بحياته وواصل 
ابناؤه املسيرة الجنازها بعد وفاته 
لتمثل لبنة من لبنات اخلير التي 

اسسها.
اليوس���في  ه���ذا وتوج���ه 
بالش���كر لكل م���ن راعي احلفل 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد، ومحافظ االحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج، ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ممثلة 
بالوزير د.محمد العفاسي، ووزارة 
االشغال والبلدية ممثلة بالوزير 
د.فاضل صفر، ووزارة الكهرباء 
ممثلة بالوزير د.بدر الشريعان، 
وجميع القيادات التي ش���اركت 
في اجناز هذا املشروع من خالل 

تذليل كل العقبات.

كلما جاء ذكره على نعته بصفة 
شاملة جامعة فاجلميع يطلقون 

عليه »الطيب«.
وحتدث اليوسفي عن اعمال 
والده اخليرية التي فيها صدقة 
جارية عن طري���ق مبرته التي 
اوصى بها قبل وفاته، وعلم ينتفع 
به من خالل مساعدته لطالب العلم 
وولد صالح يدع���و له اذ عاهد 

كويتية مميزة بني دول العالم.
وتابع: ليس هناك من يستطيع 
ان ميحو من ذاكرة التاريخ رجاالت 
الكويت الذين ساهموا وبذلوا في 
فعل اخلير، قائ���ال انه بافتتاح 
القاعة يتم اس���تذكار مثال الحد 
رجاالت الكويت والذي استمرت 
اعماله وخيراته حتى بعد انتقاله 
الى جوار ربه فقد اتفق اجلميع 

والتآخ���ي والتراحم فيما بينهم 
وامتدت ايديهم البيضاء باخليرات 
ال���ى مش���ارق االرض ومغاربها 
ال���ذات والرحمة  انكار  وارتبط 
واملودة بصفة االنسان الكويتي 
عبر التاريخ حتى قبل ان ينعم 
اهلل عليهم بخيرات االرض لينتشر 
اخلير والعمل اخليري في كل مكان 
على ظهر البسيطة حامال بصمة 

وقال الدعيج ان العمل الطيب 
ال يخفى على احد لذلك البد من 
احلديث عن عطاءات هذا الرجل 
االنسان الذي احب وطنه وقدم له 
الكثير على جميع االصعدة بكل 

ما امكنه من عطاء.
من جانبه ألقى د.عادل عيسى 
اليوسفي كلمة قال فيها ان اهل 
الكويت ق���د جبلوا على الترابط 

عن ابناء الكويت.
بدوره اكد الش���يخ د.ابراهيم 
الدعيج على ضرورة تذكر رجاالت 
الكويت ذوي االعمال االنسانية 
وانشاء هذه القاعة يأتي الستذكار 
الرجل الطيب الذي لطاملا اراد ان 
يصل العمل الطيب الى مستحقيه 
من دون ان يعلم به احد لذلك البد 
للذكر الطيب ان ينتشر كالورد.

الظروف قسوة معطيا الدروس 
القيمة باحملافظ���ة على النجاح 
والسعي دائما الى املزيد من هذا 
النجاح« وقد اشاد الشيخ ناصر 
احملمد باملواقف املشرفة لليوسفي 
جتاه وطنه واخوانه املواطنني 
واملواطنات ابان الغزو الصدامي 
الغاش���م وتبرعه الشخصي مبا 
اوتي من امكانيات لرفع املعاناة 

رندى مرعي
»ان التاريخ قائم على اشخاص 
هم صانع���وه وه���م املؤثرون 
الكوي���ت احلديث  ب���ه وتاريخ 
وخصوصا اجلانب االقتصادي 
منه ال ميكن ان يتجاوز شخصا 
مثل عيس���ى حس���ني اليوسفي 
رحمه اهلل فهو احد رواد االقتصاد 
احلديث املش���هود لهم بالكفاءة 
واخلبرة واالمانة وفوق كل ذلك 
حبه لبلده وحرصه على تقدمه 

وازدهاره«.
هذا بعض ما ج���اء في كلمة 
قالها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد عن الراحل 
عيسى حس���ني اليوسفي مساء 
افتت���اح قاعة  ام���س االول في 
للمناس���بات االجتماعية باسمه 
في بني���د القار بحضور محافظ 
االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
ممثال الشيخ ناصر احملمد الذي 
قال في شخصية اليوسفي »انه 
كان محبا للعمل دون كلل وللخير 
دون اعالن ومبدعا بادارته وحافظ 
قاعة عيسى حسني اليوسفيعلى مس���يرة ش���ركته في اشد 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج والشيخ محمد العبداهلل ود.عادل عيسى اليوسفي وعبدالعزيز املطوع وصالح عاشور خالل افتتاح القاعة

مستشفى النساء والوالدة الحفالت النسائية
وذكر د.إبراهيم الدعيج ردا على 
س��ؤال على هامش االحتفال حول 
املندرجة ضمن  بع��ض املش��اريع 
اخلطة التنموية في األحمدي قائال 
ان مستشفى النساء والوالدة باتت 
قريبة جدا، كما انه س��يكون هناك 
مستشفى جديد بجانب مستشفى 
العدان وغيرها من املش��اريع التي 

تصب في خدمة األحمدي.

القاعة مخصصة للحفالت النسائية 
وتتألف من 3 طوابق، الطابق األرضي 
وهو قاعة االحتفاالت التي تتسع لنحو 
700 مدعو، وطابق امليزانني مخصص 
للبوفيه، أما الطابق األخير ففيه غرفتا 
جتهيز لكل م��ن العروس والعريس، 
وفيه��ا 3 مصاعد لتلب��ي احتياجات 
املدعوين الى جانب مواقف السيارات 

التي تتسع لنحو 500 سيارة.

»الوطنية لألوفست« و»بلينهايم كابيتال بارتنرز«
قدمتا دورة تدريبية لكوادر »الدفاع«

»الحرس« كّرم األئمة والخطباء بالتوجيه المعنوي: 
تعزيز مبدأ الوسطية ومحاربة األفكار الهدّامة 

كرم نائب وكيل احلرس الوطن���ي العميد الركن زايد ناصر 
أئمة وخطباء احلرس الوطني من فرع العالقات العامة والتوعية 

مبديرية التوجيه املعنوي.
يأتي هذا التكرمي من واقع حرص قيادة احلرس الوطني ممثلة 
بسمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني والشيخ مشعل 
األحمد نائب رئيس احلرس الوطن���ي ووكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي واهتمامها بدعم التوعية الدينية مما يساهم 
في غرس مفاهيم شريعتنا السمحة وديننا احلنيف في نفوس 

منتسبي احلرس الوطني.
ه���ذا وقد حث نائ���ب وكيل احلرس الوطن���ي العميد الركن 
زايد ناصر األئمة واخلطباء على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 

وتعزيز مبدأ الوسطية ومحاربة األفكار الهدامة والسلبية وحماية 
وتوعية منتسبي احلرس الوطني منها ونشر مفاهيم حب الوطن 
والذود عنه وطاع���ة أولي األمر ووحدة الصف التي حث عليها 

ديننا احلنيف.
وفي ختام االس���تقبال ش���كر العميد الركن زايد ناصر أئمة 
وخطباء احلرس الوطني على ال���دور التوعوي الذي يقومون 
به ملنتس���بي احلرس الوطني متمنيا لهم التوفيق والنجاح في 

خدمة الوطن العزيز في ظل قيادته احلكيمة.
حضر االستقبال مدير مديرية التوجيه املعنوي العقيد محمد 
عبداهلل ورئيس فرع العالقات العامة والتوعية املقدم عادل فريج 

وركن أول توعية النقيب خالد مبارك.

افتتحت الشركة الوطنية لالوفست بالتعاون مع 
شركة بلينهامي كابيتال بارتنرز الدورة التدريبية 
املنعقدة لصالح وزارة الدفاع حول »استراتيجيات 
ومتويل املشتريات العسكرية« والتي نفذت على 
مدى 5 أيام وشارك فيها كوكبة من مختلف الرتب 
العسكرية في القوات البرية واجلوية والبحرية 

باالضافة الى كوادر مدنية من وزارة الدفاع.
وقامت الشركة الوطنية لالوفست بتقدمي عرض 
تعريفي تناول سياسات واجراءات برنامج االوفست 
الكويتي ومحاور عالقة التعاون مع وزارة الدفاع 
وحجم العقود العس���كرية اخلاضعة لالوفست 
ومشاريع االوفس���ت التي نفذت او قيد التنفيذ 

والدراسة لصالح وزارة الدفاع. 
وقد تفاعل احلضور م���ع العرض التعريفي 
املقدم من قبل الشركة الوطنية لالوفست ملعرفة 
تفاصيل وآلية العمل في الشركة وكيفية استيفاء 
التزامات االوفست لشركات التوريد اخلاصة بالعقود 
العسكرية لوزارة الدفاع من خالل مشاريع أوفست 

مباشر أو غير مباشر.
وفي اليوم التالي اس���تكملت شركة بلينهامي 
كابيتال بارتنرز بقية محاضرات الدورة التدريبية 

التي شملت:
- اجتاهات املشتريات العسكرية عامليا واقليميا 

وعلى مستوى دول اخلليج العربي.
للعملي���ات  اللوجس���تية  اخلدم���ات   -

العسكرية.
- االستفادة من مشاريع القطاع العام واخلاص 

لتمويل املبادرات.
- تنظي���م س���وق املش���تريات العس���كرية 

الدولي.
وقد جاءت هذه الدورة التدريبية كأحد مكونات 
مشروع »الطائر« الذي يشمل انشاء شركة محلية 
لتأجير طائرات للش���حن اجلوي وكذلك تنظيم 
برنامج دبلوم تدريبي مكثف ملدة 6 شهور يتكون 
من 12 وحدة حول »استراتيجيات الطيران وآليات 
التموي���ل«، معتمد من قبل االحتاد الدولي للنقل 
اجلوي )اياتا( وبادارة ش���ركة بلينهامي كابيتال 
وبتعاون شركات استشارية أخرى، موجه لتعزيز 
قطاع الطيران في الكويت مبشاركة نحو 40 متدربا 
كويتيا رش���حوا من قبل االدارة العامة للطيران 
املدني، اخلطوط اجلوية الكويتية، خطوط الوطنية 
للطيران، وشركة االفكو لشراء وتأجير الطائرات 
وشركة ناشونال خلدمات الطيران )ناس العاملية(، 
وشركة ايسنس، ومركز يونيفيرسال للخدمات، 
واستضافته في احلرم اجلامعي جلامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا. ويأتي هذا املشروع الذي 
وافقت عليه الش���ركة الوطنية لالوفست، ضمن 
استيفاء التزام االوفست اخلاص بشركة »ريثيون« 
االميركية العاملية نتيجة مشتريات عسكرية، وقد 
ساهمت الشركة الوطنية لالوفست بدور فعال في 
تنظيم املشاركة واتخاذ جميع الترتيبات الالزمة 
الجناح هذين البرنامجني، ويعتبر مشروع الطائر 
قد حقق أهداف برنامج االوفست التي تشمل تدريب 
الكوادر الكويتية ونقل معرفة وخبرة املستثمر 
االجنبي لتحقيق االهداف التنموية املرجوة التي 

من أجلها مت انشاء برنامج االوفست الكويتي.

تكرمي أحد املشاركني في الدورة

العميد الركن زايد ناصر متوسطا املكرمني

شهادة تقدير ألحد املكرمني املشاركني بالدورة

جانب من املشاركني في الدورة

)محمد ماهر(جولة داخل القاعة

الدعيج أشاد بأداء رجال األمن في »األحمدي«
اشاد محافظ االحمدي الش���يخ د.ابراهيم الدعيج 
ب���االداء املتميز الذي يتمتع به رجال االمن باحملافظة 

في مختلف القطاعات.
وبني ان ه���ذا التميز اضحى محط اعجاب اجلميع 
قيادات واف���رادا، حيث اصبحت االحمدي والقاطنون 

فيها وكل منشآتها في امن وامان.
ج���اء ذلك خالل تك���رمي د.الدعي���ج للعقيد عادل 
احلمدان مدير مباحث االحم���دي، واوضح د.الدعيج 
ان طبيعة احملافظة مبا تضمه من منش���آت ومصانع 
للبتروكيماويات حتتاج لرجال امن ذوي كفاءات خاصة 

وهو االمر املتوافر لدى رجال امن االحمدي.
واثن���ى احملافظ على اداء اف���راد ورجال املباحث، 
موضحا انهم بفضل مجهوداتهم لم تعد هناك قضية 
تقيد ضد مجهول بفضل ادائهم االمني واحلرفي الرائع 
الذي بث االمن والطمأنينة في قلوب اجلميع، فأصبح كل 

شخص آمنا على نفسه واهله ومكان لقمة عيشه.
وبعث د.الدعيج بالش���كر والتقدير جلميع رجال 
مباحث االحمدي، متمنيا لهم املزيد من النجاحات من 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج مكرما العقيد عادل احلمداناجل سالمة وامن الكويت ومحافظة االحمدي.


