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مجموعة من الدبابات خالل رماية في التمرين

حمد الجابر يدعو إلى العمل على استمرار السمعة الطيبة لحجاج الكويت

أمير المدينة المنورة يشيد بالتزام حمالت الحج الكويتية: 
تتمتع بحسن الترتيب ومراعاة القوانين واألنظمة

ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية العون 
املباشر احمد اجلاسر ان بصمات د.عبدالرحمن 
السميط في أفريقيا ضربت الرقم القياسي 
في العمل اخليري وتفرغه ثالثة عقود من 
الزمن واليزال يج���وب في قراها وأدغالها 
يطعم اجلائع ويكسو العاري ويداوي املريض 
ويدعو الى اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
غير مبال كيف يعيش أو أين يسكن يتحمل 
وعثاء السفر زاهدا في الدنيا وراغبا فيما 
عند اهلل من األجر والثواب، وقامت جمعية 
العون املباشر قد قامت حفال تكرمييا للفريق 
الطبي الكويتي املشارك في مخيم األمل الطبي 
في ماليندي بكينيا والذي أقيم حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير وحضره سفراء 
11 دولة أفريقية وس���فيرنا لدى جمهورية 
كينيا احمد الرزوقي ورئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق وثلة من 
رجال العمل اخليري الكويتي.وقال اجلاسر 
في كلمته باملناسبة: يسعدني ان أرحب بكم 
أجمل ترحيب معبرا لكم عن خالص شكري 
وتقديري لتلبية الدعوة ملشاركتنا في حفل 
تكرمي نفر من اخواننا األطباء الكويتيني الذين 
عاهدوا اهلل على القيام بهذا العمل االنساني 
اجلليل في مجاهل أفريقيا مسلحني بإميانهم 
وقلوبهم العامرة بالبر واالحسان، راغبني في 
األجر واملثوبة من اهلل جل وعال واضعني 
أمامهم جتربة زميلهم د.عبدالرحمن السميط 
مؤسس جمعية العون املباشر الذي ارتبط 

اسمه بالعمل اخليري والدعوي.
وأضاف اجلاس���ر: تعلم���ون ان القارة 
األفريقية تعاني من مشاكل في غاية التعقيد 
وعلى جميع املستويات، والشك في ان العمل 
وس���ط الش���عوب األفريقية حتت ظروف 
احلياة القاس���ية يحتاج ملزيد من الصبر 

وقوة االرادة، وقال: اصبحت اجلمعية من 
أكبر اجلمعيات اخليرية واالنسانية على 
مس���توى القارة األفريقية، وأشار اجلاسر 
ال���ى ان انف���اق اجلمعية منذ تأسيس���ها 
على جميع املشاريع والبرامج واألنشطة 
الصحية والطبية حتى ديسمبر 2009 فاق 
3.350.000 ماليني دينار والتي تعادل )12 
مليون دوالر تقريبا( توزعت خدماتها على 
خمسة مستشفيات وخمسني مركزا صحيا 
تعمل في 28 دولة أفريقية وستشكل بقية 
املراكز الصحية التي حتت االنشاء اضافة 

حقيقة في مجال احلقل الطبي في اجلمعية، 
باالضافة لعدد 60 مخيما طبيا تقريبا للعيون 
أقامته اجلمعية منذ العام 1991 تخللته عدة 
أنشطة وبرامج.وتابع: وقد شهد املخيم هذا 
العام نقلة نوعية عن املخيمات السابقة حيث 
انه وألول مرة يضم عددا كبيرا من األطباء 
الكويتيني املتخصص���ني في عدة مجاالت 
باالضافة لكونه اول مخيم ال يقتصر على 
أمراض العيون فقط بل امنا اشتمل على عدة 
تخصصات منها التخدير واجلراحة، واألنف 
واألذن واحلنجرة، واحلروق والتشوهات 

اخللقية، وإزالة األورام احلميدة واخلبيثة، 
وقد أجرى 127 عملية جراحية في مختلف 

التخصصات.
وقد ألقى كلمة وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير ممثل راعي احلفل وكيل وزارة الصحة 
باإلنابة قيس الدويري أشاد فيها مبسيرة 
العمل اخليري الكويتي، والذي تشرف على 
تنفيذه اجلمعيات اخليرية الكويتية، ومنها 
جلنة مسلمي أفريقيا التي اقترن اسمها باسم 
د.عبدالرحمن السميط الذي ترك بصمات 
واضحة في مجال العمل اخليري الكويتي 
محليا وعامليا.وأكد ان وزارة الصحة بقدر 
ما تفخر بهذا االجن���از العظيم الذي قمتم 
بتنفيذه زمالئي األطباء بقدر ما ترجو ان 
يستمر هذا العمل ويكبر ليشمل اخوة لكم 
من األطباء لم يحالفهم احلظ في الوصول 

الى هذا الطريق اخليري الذي سلكتموه.
وقال: ونحن بدورنا في وزارة الصحة 
نش���جع وندعم جميع أطبائنا الكويتيني 
الذي���ن يرغبون في القيام مبثل هذا العمل 
االنس���اني في أفريقيا وغيرها من الدول 
احملتاجة من خ���الل جمعيتكم املباركة او 
غيرها من جمعيات العمل اخليري العاملة 
في الكويت.من جهته، حتدث رئيس الفريق 
الطبي الكويتي د.هشام أبورزق عن عمل 
الفريق وقال: بدأنا املهمة في اليوم األول بفتح 
اربع عيادات تخصصية وملدة 12 ساعة مت 
فيها معاينة عدد كبير من املرضى، واستكمل 
الفريق مهمته وعلى مدى ستة أيام متواصلة 
بالقيام مبائة وس���بع وعش���رين عملية 
جراحية، ومعظ���م العمليات التي أجنزت 
كانت من احلاالت الكبيرة او املتوسطة.وأشاد 
باجلهود املبذولة من رئيس اللجنة الطبية 
د.عبداهلل السميط ومكتب جمعية العون 

في كينيا وعلى رأسهم د.إسماعيل.

املدينة املنورة � كونا: أشاد أمير منطقة 
املدينة املنورة األمير عبدالعزيز بن ماجد 
بالتزام حمالت احلج الكويتية باألنظمة 
والقوان����ني املتبعة خالل موس����م احلج 
وكذلك حرص مواطني الكويت الزائرين 
على االلت����زام بالقوانني. جاء ذلك خالل 
استقبال األمير عبدالعزيز بن ماجد أمس 
لسفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد اجلابر والوفد املرافق له في 
مكتبه بإمارة املدينة املنورة.ونقل الشيخ 
حمد اجلابر عقب اللقاء ثناء أمير منطقة 
املدينة املن����ورة على احلمالت الكويتية 
حلسن الترتيب الذي تتبعه خالل تسييرها 
حلمالت احلج.وأش����ار الى ان اللقاء مع 
أمير منطقة املدين����ة املنورة تطرق الى 
بحث أمور احلج والتنس����يق مع اجهزة 
االمارة الستقبال حجاج الكويت الوافدين 
الى املدينة املنورة ملوسم احلج احلالي.

ودعا الش����يخ حمد اجلابر حمالت احلج 

الكويت باململكة ملوسم احلج بالتعاون مع 
بعثة احلج الكويتية وذلك من أجل متابعة 
شؤون حمالت احلج الكويتية في املدينة 
املنورة.ورافق الش����يخ حمد اجلابر في 
زيارته للمدينة املنورة كل من املستشار 

في س����فارتنا بالرياض ذياب الرشيدي 
واملستشار أحمد اجليران والسكرتير األول 
عادل الغنيمان والس����كرتير الثالث فهد 
العجمي ونائب القنصل العام في مدينة 

جدة سلطان السبيعي.
من جهة أخرى، وعلى هامش الزيارة 
عقد املستشار في سفارتنا بالرياض ذياب 
الرشيدي اجتماعا مع وكيل امارة املدينة 
املنورة سليمان اجلريش وذلك للتنسيق 
حول موسم احلج للعام احلالي واخلدمات 
املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام والعمل على 
تذليل الصعوبات التي قد تعترض حمالت 

احلج الكويتية في املدينة املنورة.
وعّبر املستشار الرشيدي في تصريح 
مماثل ل� »كونا« عن شكره إلمارة املدينة 
املنورة ومنسوبيها للجهود التي يبذلونها 
جتاه املواطنني الكويتيني خالل زيارتهم 
للمدينة املنورة اضافة الى التس����هيالت 

والرعاية الفائقة التي يحظون بها.

جانب من اجتماع أمير منطقة املدينة املنورة األمير عبدالعزيز بن ماجد والسفير الشيخ حمد اجلابر

الفريق الطبي املشارك 

الفالح : فتح المشاركة في مسابقة الكويت 
للخط العربي المقبلة ألبناء دول »التعاون« 

 أسامة أبوالسعود
اكد وكيل وزارة االوقاف د.عادل 
الفالح ان احلضارة االس���المية 
قدمت من���اذج من روائع االبداع 
االنساني في مجال الفن والعمارة 
في كل رقعة من االرض وصلتها 

تعاليم هذا الدين احلنيف.
الف���الح خالل حفل  واضاف 
الفائزين في مس���ابقة  تك���رمي 
الكويت للخط العربي والذي اقيم 
مساء امس االول مبسجد الدولة 

الكبير، ان الفن سمة من سمات 
الوجوه  االنس���انية ووجه من 
املنيرة للحضارة ومقياس لرقي 
االمم وتقدمها وتأكيد الصالتها 
وانتمائها لذاتها.واضاف قائال: 
»من هنا ج���اء اهتم���ام وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية في 
الكويت بالفنون االسالمية ودعم 
املوهوبني من ابنائنا وبناتنا في 
هذا املضمار ولقد درجت وزارة 
االوقاف منذ سنني على تنظيم 

مسابقة فن اخلط العربي نظرا ملا 
له من حضور هويتنا احلضارية 
التي نعتز بها«.واوضح الفالح ان 
لوائح املسابقة دأبت على اعتماد 
اعلى املعايير املتبعة في هذا النوع 
من املسابقات على املستوى الدولي 
واتسمت في دورتها املاضية بأكبر 
قدر من النزاهة والش���فافية في 
حتكيمها من قبل نخبة من احلكام 
الدوليني املش���هود لهم باالهلية 

والكفاية في امليدان.

 د.عادل الفالح في صورة تذكارية مع املكرمني

دورة تدريبية لقانونيات »األوقاف« في »التحقيق«
قام وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح بتوزيع شهادات التخرج على 13 باحثا 
وباحثة قانونية في ال��وزارة بعد ادائهم دورة في 
القانون بعنوان »التطبيقات الفعلية للتحقيق اإلداري« 
واستمرت اسبوعني وبلغت نسبة احلضور فيها %100، 

وحث د.الفالح في كلمة بهذه املناسبة املتخرجات في 
الدورة على حتقيق العدل، قائال: أوصيكن بالعدل 
ث��م العدل وال يأخذكن الهوى ألس��باب الزمالة، او 
األسباب الشخصية، فاملنهج اإلسالمي القرآني حثنا 

على ذلك )اعدلوا هو أقرب للتقوى(.

»العون المباشر« تكّرم األطباء المشاركين في مخيم األمل
الجاسر: بصمات السميط في أفريقيا ضربت الرقم القياسي ..وإنفاق الجمعية على األنشطة الصحية فاق 12 مليون دوالر 

أقيم في كينيا وأجرى 127 عملية جراحية

يعقدان برعاية الفهد أول نوفمبر المقبل و6 ديسمبر المقبل

مجموعة 20/50: مؤتمرا تنمية المناطق والدواوين 
الكويتية نقلة نوعية في حياة المجتمع المدني

مجموعة  أعلن����ت 
للتن�م�ي������ة   20/50
املجتمعي����ة وجمعية 
أهمي����ة  املهندس����ني 
مؤمتر تنمية املناطق 
الذي سيعقد في قاعة 
الصليبخات والدوحة 
ي����وم االثنني االول من 
املقبل، مؤكدة  نوفمبر 
انه االول من نوعه في 
تاريخ الكويت. وقالت 
ان املؤمتر  املجموع����ة 

الذي تنظمه املجموعة بالتعاون مع جمعية املهندسني وبرعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد يسعى الى تفعيل دور املجتمع املدني في تطوير 
خدم����ات املناطق. وأوضحت ان املؤمت����ر يوفر فرصة للقاء 
املباشر مع قياديي الوزارات واملؤسسات احلكومية بشأن هذا 
املوضوع، واقتراح وسائل دعم هذه اخلدمات من املواطنني 
التعاونية،  واملؤسسات والش����ركات والبنوك واجلمعيات 
مؤكدة اهمية دور االخيرة في هذا االطار. وأشادت املجموعة 

بتجاوب وزراء اخلدمات 
الكرام ومختاري املناطق 
التعاونية  واجلمعيات 
مع هذا املؤمتر، مؤكدة 
ان����ه يه����دف الى حث 
مؤسس����ات املجتم����ع 
املدني على االنخراط في 
العمل التنموي. وأكدت 
املجموعة أهمية الدور 
الذي يقوم به املواطنون 
في رصد الظواهر التي 
حتتاج الى تطوير في 
املناطق ومتابعة التنفيذ وتقدمي االقتراحات بهذا الش����أن، 
مشيرة الى ان هذا املؤمتر يعتبر فرصة للتعاون مع املسؤولني 
لتحقيق أهداف التنمية في البالد. هذا وأعلنت املجموعة أن 
مؤمتر الديوانيات الكويتية سينعقد أيضا برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
في السادس من ديسمبر بقاعة الراية، وسيكون أيضا نقلة 
نوعية في حياة املجتمع املدني، حيث ستشارك الديوانيات 
الكويتية في حملة تنمية املناطق التي تقوم بها املجموعة.

الكويتية الى العمل على اس����تمرار هذه 
السمعة واملكانة الطيبة لها في سبيل خدمة 
حجاج بيت اهلل احلرام التي اكتسبتها بعد 
عمل سنني طويلة في هذا املجال.وبني ان 
هذه الزيارة تأتي ضمن استعدادات سفارة 

 شهد قائد الشؤون العسكرية في الحرس الوطني العميد الركن 
وليد النويف تمرينا للمشروع النهائي لسرية المشاة األولى في 
ميدان األديرع بحضور آمر كتائ���ب التعزيز العقيد الركن نادر 

شيهان حجيل.
واشتمل التمرين على إيجاز قدمه آمر كتيبة المشاة اآللية األولى 
الرائد صالح مفلح غنيم عن أنواع الرمايات لآلليات واحتياطات 

األمن والسالمة على مختلف الرمايات.
وأش���اد العميد النويف بأداء العناصر المشاركة في التمرين 
وتعاملهم السريع والحاسم، مؤكدا ان هذا التمرين يأتي للوقوف 
على مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية واالستفادة من الخبرة 

الميدانية والعملية للقائمين على هذا التمرين.
واضاف ان التمرين يساهم في الوصول الى أعلى مستويات 
الجاهزية وهو الهدف المراد تحقيقه من خالل االستمرار في هذا 
التمرين وتعزيز التعاون القائم بين وحدات الحرس الوطني في 

تنفيذ المهام المتشابهة.
وأشار الى ان التمرين يأتي وفقا للتوجيهات الكريمة لقيادة 
الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني س���مو الشيخ 
سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 

ووكيل الحرس الوطني اللواء ناصر الدعي.

»الحرس الوطني«: إنجاز تمرين المشروع النهائي لسرية المشاة األولى

رماية بالذخيرة احلية في مترين املشروع النهائي لسرية املشاة األولى العميد الركن وليد النويف في توجيه للمشاركني في التمرين

نورية السدانيالشيخ أحمد الفهد


