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»الهالل األحمر« تواصل توزيع المساعدات لمنكوبي باكستان
إس���الم أباد: واصلت جمعية الهالل االحمر توزيع املساعدات 
االنسانية في باكس���تان في مدينة مظفر أباد التي غمرت قراها 
مياه الفيضان والس���يول وتسببت بدمار في املمتلكات واملرافق 

وشردت املاليني.
وقام سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي الى جانب متطوعي 
جمعي���ة الهالل االحمر برئاس���ة خالد الغي���ص وجلنة االغاثة 
الباكستانية أمس بتوزيع املساعدات االنسانية في مدينة مظفر 
أباد عاصمة كشمير الباكس���تانية التي حملت االغذية واخليام 

والبطانيات التي حملتها 55 شاحنة.
وتولى متطوعو جمعية الهالل االحمر الكويتي توزيع املساعدات 
االنسانية بالتعاون مع فريق من اجليش الباكستاني وبإشراف 

سفارتنا لدى باكستان.
وقال السفير العنزي في كلمة ان توزيع املساعدات االنسانية 
إلغاثة متضرري باكس���تان جاء بتوجيهات من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد قد شملت جميع املناطق املتضررة 

في باكستان.
وأوضح ان الفريق امليداني جلمعي���ة الهالل االحمر بذل جهودا 
إليصال املساعدات االنسانية الى املناطق االكثر تضررا من الفيضان 

جانب من توزيع املساعداتعلى الرغم من صعوبة الوصول الى السكان احملاصرين باملياه.

إياد اخلرافي ود.لطيفة الكندري يتبادالن مذكرة االتفاق

الخرافي: التعاون بين النادي العلمي واليونسكو 
يكفل االرتقاء باحتياجات الناشئة في المجاالت العلمية

لميس بالل وكونا
وقع النادي العلمي الكويتي مذكرة تفاهم مع 
املركز االقليمي للطفولة واالمومة )اليونسكو( 
بهدف تفعيل الشراكة بينهما في املجاالت العلمية 
والثقافية واالرتقاء باالداء في مجال تطوير املعارف 
العلمية. واكد رئيس مجلس ادارة النادي العلمي 
اياد اخلرافي في تصريح صحافي امس ان ادارة 
النادي حريصة على تفعيل دور املجتمع املدني 
وتعزيز مجاالت التعاون ملا فيه مصلحة االبناء. 
وقال اخلرافي ان النادي العلمي عمد في اآلونة 
االخي����رة الى التعاون البناء مع املركز مش����يرا 
الى ان »تلك املش����اركات كانت تتم في السابق 
بصورة ودية اال ان����ه وجدنا الرغبة في اضفاء 
االطار املؤسس����ي من خالل مذك����رة تفاهم يتم 
من خاللها التعاون بني النادي واملركز بصورة 
اوضح«. واشار الى ان التعاون العلمي والثقافي 
بني النادي واملركز يكفل االرتقاء باألداء في مجال 
تطوير املعارف العلمية مضيفا ان النادي يتمتع 
باخلبرة الواس����عة في مجال التدريب والتأهيل 
واعداد وتنظيم الدورات واملؤمترات واملعارض 
االقليمية والدولية والقدرة على التنس����يق مع 
اجلهات العلمية املتخصصة في اخلارج مما يجعل 

منه مركزا متميزا القامة انشطة علمية.
واضاف ان����ه مت االتفاق على مذكرة التفاهم 
لتيسير وتطوير التعاون الالزم فيما بينهما لسد 
احتياجات الناشئة في االمور العلمية والتدريبية. 
وأوضح ان املذكرة تتضمن اقامة دورات تثقيفية 
واعالمية ونشر الوعي واملعرفة وتنمية ثقافة 
احل����وار عن����د األطفال لتكري����س مفهوم حرية 
التفكير والتعبير وتش����جيع الزيارات املتبادلة 
بني املس����ؤولني والباحثني والفنيني اضافة الى 
تبادل اخلبرات. من جهتها اعربت مديرة مركز 
الطفولة واالمومة د.لطيفة الكندري عن شكرها 
للنادي العلمي ورئيسه على املذكرة التي ستعمل 
على تكريس مفهوم الشراكة والعمل املجتمعي ملا 
فيه اخلير لألبناء. واضافت الكندري ان النادي 
العلمي يخدم ابناء وبنات الكويت وكذلك املركز 
االقليمي للطفولة واالمومة يس����تهدف االسرة 
والطفل والوالدين موضحة ان دور املركز يقي 
االسرة من السلوكيات السلبية ويعزز مواطن 
القوة لدى األس����رة الكويتية. واش����ارت الى ان 
هناك العديد من املشاريع التابعة للنادي واملركز 
ستوجه الى االسرة بشكل عام لتحقيق الرسالة 

النبيلة التي يسعى الطرفان الى حتقيقها.

ختام مسابقة الشباب والرياضة لحفظ القرآنتوقيع اتفاق إلقامة دورات تثقيفية وإعالمية مشتركة لتنمية ثقافة الحوار لدى األطفال

الى من يوفر ل����ه الوقت واجلهد 
وتوجي����ه طاقاته نح����و الطريق 
الس����ليم. ونستطيع ان نؤكد هذا 
األمر ملس����ناه في كل االنش����طة 
الشبابية التي تنظمها الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.

جاسم البصارة وجمع من الدعاة 
وأولياء أمور الفائزين.

وقد بلغ عدد املتقدمني لهذا العام 
اكثر من 2000 متسابق ومتسابقة 
وهذا األمر جعلنا نؤمن ان شباب 
الكويت بخي����ر وانه بحاجة فقط 

ليلى الشافعي
اكد مدير ادارة الهيئات الشبابية 
ونائب رئيس اللجنة العليا بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة طارق 
احلسون ان سبيل السعادة وطريق 
النجاة هو ملن عمل بالقرآن الكرمي 
لذا فواجب علينا تنش����ئة ابنائنا 

على حب كتاب اهلل.
جاء ذلك خالل احلفل اخلتامي 
ملس����ابقة الق����رآن الك����رمي والتي 
العامة للش����باب  الهيئة  نظمتها 
والرياضة بالتع����اون مع وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية لتكرمي 
املش����اركني في املسابقة السادسة 
عش����رة على التوالي من الذكور 
واالناث وفي جميع املراحل العمرية 
والذي اقيم حتت رعاية وحضور 
نائب املدير العام لشؤون الشباب 

جاسم يعقوب يكرم أحد الفائزين الشباب

صعب للجالية اللبنانية: عليكم بالوفاء للكويت كما كانت والتزال وفيّة لكم
خالل حفل عشاء أقامه رجل األعمال اللبناني زاهر الخطيب على شرف رئيس بلدية شبعا

اللواء د.مصطفى الزعابي والعميد محمد الصبر مع السفير د.بسام النعماني

)متني غوزال( شادية اخلطيب مع سمية حوحو ويارا اسطفان وظريفة اسطفان  زيد العازمي مع محمد صعب وزاهر اخلطيب

حسان حوحو وجوزيف اسطفان والسفير املغربي محمد بلعيش واألب بطرس غريب ومحمد اجلمعة وبالل غدارمحمد صعب متوسطا زاهر اخلطيب وجودت سعد في استقبال الضيوف

النعماني: مقول�ة إن الفتنة واقعة ال محالة غير صحيحة ألن اللبنانيين ينبذونه�ا واألهم توحيد الصف والتآخي
الخطيب: شبعا تحتاج للكثير من أهاليها لذا فهم مطالبون بمساعدة رئيس البلدية في تطوير وازدهار المنطقة

ومازالت وفية معهم.
الس����فير  بعده����ا كانت كلمة 
اللبناني د.بسام النعماني، والتي 
قال فيها ان مزارع شبعا مرت عليها 
ظروف ومآس كثيرة منذ االحتالل 
الفرنسي في العشرينيات حيث 
توالت األحداث وصوال الى العام 
1975 حني بدأ التس����لل والتواجد 
االسرائيلي في شبعا والعرقوب، 
وأضاف ان أهالي ش����بعا ميثلون 
معاني السالم بالكثير من األهمية 
ويعرفون معنى الهجرة والتهجير 
واالحتالل. وأكد انه على اللبنانيني 
مبختلف طوائفه����م التغلب على 
الفتن����ة وان يدعوا ال����ى التوحد 
والتضامن والتآخ����ي وانه ليس 
صحيحا ما يقال ع����ن ان الفتنة 
واقعة ال محال����ة فهذا الكالم غير 
مقب����ول، فاللبنانيون ضد الفتنة 
وال يقبلون بأن يهان اي لبناني من 
اي طائفة، اذ ان املهم هو وحدتهم 
ومحبتهم لبعضهم البعض. وذّكر 
النعماني مبوعد اطالق اكبر علم 
لبناني يوم األح����د القادم والذي 
سيطلق من قاعدة رياق في منطقة 

البقاع في لبنان.
من جان����ب آخ����ر، اكد بعض 
املش����اركني في حفل العشاء على 
اهمية اجتماع اللبنانيني املقيمني 
في الكويت في مناسبات كهذه وذلك 
لتعزيز التواصل مع أهالي مناطقهم 
في لبنان م����ن جانب ولالجتماع 
والتواصل فيما بينهم في الكويت 

من جانب آخر.

رندى مرعي
لم يعد بغريب اجتماع اللبنانيني 
املقيمني في الكويت في مناسبات 
عديدة ومختلفة ولكل مرة طابعها 
السياسي او املناطقي، وهذه املرة 
الطابع »شبعاوي عرقوبي« بامتياز، 
حيث أقام رجال األعمال اللبناني 
زاهر اخلطيب حفل عش����اء على 
شرف رئيس بلدية شبعا ورئيس 
احتاد بلديات العرقوب محمد صعب 
الذي ش����ارك في املؤمتر اخلامس 
عش����ر ملنظمة املدن العربية، وقد 
أقيم احلف����ل في فندق جي دبليو 
ماري����وت بحض����ور حش����د من 
الشخصيات الديبلوماسية والدينية 

والبلدية.
بداية ألقى زاهر اخلطيب كلمة 
ترحيبية أعرب فيها عن االحترام 
الكبي����ر الذي يكنه أهالي ش����بعا 
لرئي����س بلديته����ا محمد صعب، 
متمنيا له النج����اح في تطويرها 
وجعلها م����ن الضيع اجلميلة في 
املنطقة، مؤكدا ان هذا األمر ليس 
بالصعب عليه وذلك ألنه من املؤكد 
ان من ينجح ف����ي عمله اخلاص 
حتما س����ينجح في تطوير البلد 

وازدهاره.
وتابع: ان شبعا تريد من أهاليها 
الكثي����ر من املش����اريع لذا عليهم 
الوقوف يدا بيد مع رئيس البلدية 
ملساعدته في هذه املهمة الصعبة 

ال أن يقفوا في طريقه.
الى  وتوجه اخلطيب بالشكر 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا على 

األمير الشيخ صباح األحمد يتبنى 
موضوع شبعا ومزارعها في كل 
احملافل الدولية بش����كل عام وفي 
العربية واخلليجية  القمم  جميع 
بشكل خاص. وختم صعب كلمته 
موصيا اللبنانيني بشكل عام وأهالي 
شبعا بشكل خاص بالوفاء لبلدهم 
الكويت كما ه����ي كانت  الثان����ي 

عقود وني����ف عل����ى الصعيدين 
احمللي والدول����ي لناحية امنائها 
وتطويرها على جميع املستويات 
االجتماعي����ة واالقتصادية، حيث 
يتربص بجواره����ا محتل بربري 
لم يس����جل التاريخ همجية مثلها 
منذ ظهور البشرية، لقد اغتصب 
األرض واملزارع منذ س����نة 1967 

صباح األحمد على رعايته للمؤمتر 
اخلامس عشر ملنظمة املدن العربية 
والذي أتاح لهم املشاركة فيه كما 
أثنى على جهود سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ملواكبته عمل 

املؤمتر واجناحه.
وتاب����ع صعب كلمت����ه قائال: 
»جئتكم من ش����بعا حامال اليكم 

وم����ازال وهي 14 مزرع����ة بكامل 
ثرواتها ومياهها.

وتابع صعب: انه ليس بغريب 
على الكويت احتضان أهالي شبعا 
الذين ساهموا في عملية الصمود 
والتصدي للعدوان االس����رائيلي 
الغاشم من خالل دعمهم املستمر 
ألهاليهم، السيما ان صاحب السمو 

س����الما نقيا ناصع البياض كقمم 
جبل الشيخ، جئتكم من شبعا احدى 
الهبارية،  السبع  العرقوب  بلدات 
كفرشوبا، كفر حمام، راشيا الفخار، 

الفرديس واملاري«.
وق����ال: ه����ذه املنطق����ة صبغ 
احلرمان ثوبه عليها منذ نشأتها 
وابتليت بالنس����يان منذ خمسة 

وقوفهم ودعمهم املستمر للبنان 
وعلى احتضانه����م للبنانيني في 

بلدهم الثاني.

سالم ناصع البياض

ثم كانت كلمة رئيس بلدية شبعا 
محمد صعب الذي استهلها بتوجيه 
الشكر لصاحب السمو األمير الشيخ 


