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النادي البحري كّرم أبناء األعضاء المتفوقين:
 تشجيع الطلبة على التحصيل العلمي

واعرب في الوقت نفسه عن تقديره 
جلهود النادي في تعزيز مجاالت 
التفوق بني ابناء اعضائه مبا يؤكد 
حرص النادي على استكمال دوره 
ال في املجال الرياضي فحسب امنا 

التربوي ايضا.
من جانبه، اشار رئيس النادي 
الل���واء فهد الفهد الى ان الرعاية 
الكرمية لرئيسة النادي الفخرية 
الشيخة د.سعاد الصباح لتكرمي 
املتفوقني هي ليست بالغريبة على 
مبادراتها ووقفاتها في خدمة املجال 
الثقافي والتربوي، وليس بالغريب 
حرصها الدائم على تشجيع االبناء 
والكوادر املختلف���ة على التميز 
والتفوق ملا فيه صالح انفس���هم 
وملا في���ه خدمة وطنهم الكويت، 
وذكر ان الن���ادي مهما عبر عن 
تقديره واعت���زازه بهذه الرعاية 
فسيكون مقصرا في حقها وفي 
حق ما تقدمه من خدمات نبيلة 

لتعزيز مسيرة النادي.
واشاد اللواء الفهد باحلضور 
الك���رمي من قبل الش���يخ مبارك 
العبداهلل ممثال عن راعية احلفل، 
فيما اش���ار الى ان من محاس���ن 
الصدف ان يتزامن هذا احلفل مع 
احتفاالت كويتنا العزيزة بفوزها 
ب���كأس اخلليج العش���رين وان 
يتزامن ايضا مع احتفاالت الشقيقة 
قطر باستضافتها لنهائيات كأس 

العالم 2022.

حرص ب���دوره عل���ى مصافحة 
وتكرمي جميع الطلبة والطالبات 
املتفوقني وعل���ى التقاط الصور 

اجلماعية معهم.
وهنأ الشيخ مبارك العبداهلل في 
تصريح خاص ب� »األنباء« املتفوقني، 
متمنيا له����م دوام التفوق في هذا 
العام وعلى امتداد فترة دراستهم، 

واآلمال املرجوة.
عقب ذلك، قام الشيخ مبارك 
الهدايا على  العبداهلل بتوزي���ع 
الطلبة املتفوقني من ابناء االعضاء 
السباحة والغطس فيما  وفريق 
اختتم احلفل بتقدمي درع تذكارية 
من النادي قدمه اللواء الفهد الى 
الش���يخ مبارك العب���داهلل الذي 

ويأتي حفلنا هذا ضمن االهتمام 
التربوي���ة والعلمية  باجلوانب 
وبضرورة تشجيع الطلبة من ابناء 
االعضاء على التفوق واالستمرار 
في مواصل���ة التحصيل العلمي 
بخطى ثابتة ومقت���درة وقادرة 
على مواكبة املستجدات العلمية 
الطموحات  والدراسية ومواكبة 

حمد العنزي
حتت رعاية رئيس���ة النادي 
البح���ري الرياض���ي الكويت���ي 
الفخرية الشيخة د.سعاد الصباح 
وبحضور الشيخ مبارك العبداهلل 
نيابة عنها ورئيس النادي البحري 
الفهد ونائبه م.احمد  اللواء فهد 
الغامن وامني السر العام ورئيس 
اللجنة الثقافية واالجتماعية خالد 
الفودري وعدد من اعضاء مجلس 
االدارة، احتفلت اللجنة الثقافية 
البحري  بالن���ادي  واالجتماعية 
بتك���رمي 162 طالب���ا وطالبة من 
املتفوقني دراسيا  ابناء االعضاء 

للعام الدراسي املاضي.
واقامت اللجنة احتفاال كبيرا 
في صال���ة املغفور له الش���يخ 
املبارك حضره حش���د  عبداهلل 
اولي���اء امور احملتفى  كبير من 
بهم، واشتمل على كلمة لرئيس 
اللجنة خالد الفودري اشاد فيها 
بالرعاية السنوية الكرمية من قبل 
رئيسة النادي الفخرية الشيخة 
د.سعاد الصباح وبحضور الشيخ 
مب���ارك العبداهلل ممث���ال عنها، 
واش���ار الى ان النادي س���يبقى 
يحفظ له���ا وملبادراتها الكرمية 
التقدي���ر واالعتزاز،  كل معاني 
والشكر والعرفان، وقال: لقد دأب 
النادي ومن خالل اللجنة الثقافية 
واالجتماعية على اقامة العديد من 
البرام���ج الثقافية واالجتماعية، 

برعاية سعاد الصباح وبحضور مبارك العبداهلل

د.مدحت عطيفة

د.عبداهلل العتيقي

عطيفة: ورشة عمل حول جراحات سرطان القولون والمستقيم
األطباء املختصني في هذا املجال 
للمشاركة الفعالة، حيث ستكون 
هناك 25 نقطة في شهادة التعليم 
الطبي املستمر. وقال ان الكويت 
تس����عى جاهدة خلفض معدالت 
اإلصاب����ة بالس����رطان واالرتقاء 

باملستوى الصحي للمواطنني.
وأوضح د.عطفي����ة ان مركز 
حس����ني مكي جمعة دائما يسعى 
الى االستعانة باخلبراء العاملني 
ف����ي مراك����ز الس����رطان العاملية 
واملتخصصني في مجال مكافحة 
الس����رطان للمش����اركة في عقد 
املؤمت����رات وورش العمل اضافة 
الى العمل على التحديث الدوري 
واملستمر للبروتوكوالت العالجية 

املقدمة للمرضى.

ذلك تتوقف عل����ى حالة املرضى 
وعلى خبرة الطبيب، والتي تتوافر 
بشكل ملحوظ في قسم اجلراحة 
مبركز حسني مكي جمعة للجراحة 
التخصصية، حيث يتم إجراء هذا 
النوع من اجلراحة بش����كل دائم 
وبن����اء على إس����تراتيجية عالج 
واضحة، كما هو متبع في مراكز 

السرطان العاملية.
واضاف ان الهدف من الورشة 
الكويتيني  االرتقاء بأداء األطباء 
وإثراء املناقشة العلمية بني األطباء 
الزوار واألطباء الكويتيني للتعرف 
على احدث التطورات واألساليب 
احلديثة الستئصال أورام سرطانات 

القولون واملستقيم.
ووجه د.عطيفة الدعوة جلميع 

هي العالج احملوري واألساس����ي 
القولون  في ع����الج س����رطانات 
واملستقيم مبختلف أنواعها، وان 
نسبة جناح العملية والشفاء بعد 

ريتش����ارد جون هيلد من اململكة 
املتحدة البروفيسور امين اغا من 
أملانيا البروفيسور وحيد يسري 
من املعهد القومي لألورام بالقاهرة 

في ورشة العمل.
وأوضح د.عطيفة ان اخلبراء 
سيقومون مبناظرة حاالت أورام 
القولون واملستقيم  س����رطانات 
اكلينيكيا يوم األحد في املركز من 
الس����اعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا، 
بينما ستجري عمليات جراحية 
صعبة ودقيقة أيام االثنني والثالثاء 
واألربعاء واخلميس في الفترات 
الصباحية اما احملاضرات الطبية 
املارينا من  فس����تكون في فندق 

الساعة 6 الى 9 مساء.
وقال د.عطيف����ة ان اجلراحة 

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس قسم جراحة األورام 
في مركز حسني مكي جمعة د.مدحت 
عطيفة عن إقامة ورشة عمل عن 
اح����دث التطورات ف����ي جراحات 
سرطانات القولون واملستقيم في 
الفت����رة من 12 الى 16 اجلاري في 
املركز برعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير ومدير مركز حسني مكي 

جمعة د.احمد العوضي.
وقال د.عطيفة ان خبراء عامليني 
مش����اركني س����يقومون مبناظرة 
حاالت املرضى وإجراء العمليات 
اجلراحية الدقيقة وإلقاء احملاضرات 

العلمية.
ال����ى ان مش����اركة  وأش����ار 
االستشاريني الزائرين البروفيسور 

يرعاها وزير الصحة بمركز حسين مكي جمعة 12 الجاري

»سيريل سويت« 
البريطانية ترعى مؤتمر 
ومعرض البناء الحديث 

للمستشفيات
اعلنت شركة سيريل سويت 
البريطانية إلدارة  انترناشيونال 
املش����اريع وحساب التكاليف عن 
رعايتها الذهبية للمؤمتر واملعرض 
الثاني للبناء احلديث للمستشفيات 
إقامته خالل  الكويت واملزمع  في 
الفترة من 17 الى 18 يناير 2011 في 
مركز املؤمترات بفندق موڤنبيك 
املنطق����ة احل����رة، وبرعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير، وبالتعاون 
مع معهد الكويت لألبحاث العلمية 
وقسم الهندس����ة املدنية بجامعة 
الكويت، وتنظمه شركة يونيفرسال 

العاملية للمعارض واملؤمترات.
وبهذه املناس����بة ق����ال املدير 
االقليمي للش����ركة م.ن����زار نادر 
محمد في تصريح صحافي ان هذا 
املؤمتر يعتبر فرصة هامة للشركات 
املتخصصة في بناء املستشفيات، 
واستعراض اعمالها وخبراتها من 
خالل املعرض املصاحب للمؤمتر، 
مؤكدا ان ش����ركة سيريل سويت 
ستضع كل خبراتها لتنفيذ املشاريع 
التنمية  الكويت وفق خط����ة  في 
احلكومية املعدة لهذا اخلصوص 
مرحبا في الوقت ذاته بجميع رواد 
املع����رض وداعيا إياهم الى زيارة 
جناح الشركة الذي سيقام في ذلك 
املعرض، ملناقش����ة سبل التعاون 
املس����تقبلي في جمي����ع مجاالت 
التطوير. وأش����ار م.محمد الى ان 
الكويت تعتب����ر من الدول الهامة 
بالنسبة لنشاط الشركة في الشرق 
األوس����ط، على غرار مكاتبها في 
اململكة العربية السعودية واالمارات 
والع����راق، الفتا الى ان س����يريل 
سويت تعتبر واحدة من الشركات 
العاملية الرائ����دة في مجال تقدمي 
االستشارات الهندسية في نحو 10 
قطاعات تخصصية، كاملستشفيات 
والفنادق والتعليم والبنية التحتية 
واملجمعات التجارية والس����كنية 

والترفيهية.

أوليڤر: االستفادة من الخبرات العالمية
 في بناء صناعة اللياقة البدنية في الكويت

وقال: »اننا بالفعل سنستفيد من 
معلوماتهم القيمة والتي ميكن ان 
تساعدنا على بناء صناعة اللياقة 
البدنية هنا في الكويت، كما انها 
ايضا تعد فرصة عظيمة لتواصلنا 
مع العديد مع املديرين واملدربني 

من االندية االخرى«.

والذي يأتي للمرة الثالثة وذلك 
بعد النج����اح الكبير الذي حققه 
في املرتني السابقتني، كما رحب 
ايضا بوجود ستة من اهم اخلبراء 
العامليني من ذوي اخلبرة مثمنا 
لقاءهم مع املهتمني بشؤون الصحة 
واللياق����ة البدنية ف����ي الكويت، 

الى توفير  الصحي، باالضاف����ة 
معلومات عن كيفية االس����تفادة 

من خبراتهم وتعزيز اعمالهم.
ومن جانبه اعرب املدير العام 
لنادي الكورنيش الصحي جيرارد 
أوليڤر عن س����عادته باستضافة 
الكوي����ت له����ذا احل����دث العاملي 

حنان عبدالمعبود
اس����تضاف نادي الكورنيش 
الصح����ي بالكويت للعام الثالث 
مؤمتر منظمة )IHRSA( املنظمة 
العاملية للصحة ونوادي اللياقة 
البدنية، والتي تضم في عضويتها 
اكثر من 9500 عضو من النوادي 
الصحية على مس����توى العالم، 
واقيم املؤمت����ر حتت رعاية بنك 
اخلليج كراع رس����مي، بالتعاون 
م����ع مرك����ز دايت س����نتر »راع 
مشارك« وقد متيز حضور املؤمتر 
مبجموعة مختارة من املسؤولني 
في مجال الصحة واللياقة البدنية 
ف����ي الكويت وم����ن بينهم فندق 
راديسون ساس، هيلتون، مارينا، 
ج����ي دبليو ماري����وت، النخيل، 
موڤنبي����ك، فيكت����وري العاملي، 
ش����النج جيم، بالتينوم، فيثال 
ونادي الكورنيش. شهد املؤمتر 
حضور مجموعة مميزة من اخلبراء 
العامليني املتخصصني في الصحة 
واللياقة البدنية، منهم ستة من 
اهم املتحدثني في مجال الصحة 
واللياقة البدنية الذين يتمتعون 
بسنوات خبرة متتد الكثر من 150 
عاما، وهم مدير  IHRSA بأوروبا، 
هانس مون����ش، ومقدم البرامج 
العاملية � ويت لوس غورو، بيت 
كول����ني، ومدير اعم����ال العالمة 
التجاري����ة LAfitness في اململكة 
املتحدة، آرثر ماكول، اخلبير الرائد 
في اللياقة، ستيڤ جاك، وخبير 
في تكيف القوة مارك س����الفن، 
وخبير تسويق ومبيعات، دوغ 
ميلر، حيث قدموا خالل انشطة 
املؤمتر حلقات دراسية للمهتمني 
مبجال الصحة واللياقة البدنية 
بالكويت وكيفية االستفادة من هذه 
الصناعة ورفع وحتسني الوعي 

نادي الكورنيش استضاف مجموعة من الخبراء العالميين

موظفو ومتطوعو »الهالل األحمر« 
لبوا نداء اإلنسانية وشاركوا في حملة التبرع بالدم

الرئيس مبارك يهنئ الجالية المصرية
 في الكويت بالعام الهجري الجديد

العتيقي: استحباب صيام بعض أيام المحرم
ويوم عاشوراء صامه النبي ژ وأوصى بصيامه

بع���ث الرئيس حس���ني مبارك برقي���ة تهنئة 
للمسلمني املصريني املغتربني في الكويت مبناسبة 

حلول العام الهجري اجلديد 1432.
ودعا الرئيس مبارك في البرقية التي نقلها السفير 

صالح الوسيمي قنصل مصر العام بالكويت للجالية 
املصرية اهلل تعالى ان يعيد هذه املناسبة على جميع 
املصريني وهم ينعمون بالصحة والسعادة، وعلى 

مصر احلبيبة باملزيد من التقدم واالزدهار.

يوم عظيم وهو يوم جنى اهلل 
فيه موسى واغرق فرعون، فصام 
موسى شكرا هلل، فقال النبي ژ: 
»انا اولى مبوسى منهم« فصامه، 
وامر بصيامه )البخاري 3397، 
4680، ومسلم 1130، وابن ماجه 
1734(، وف���ي رواي���ة »هذا يوم 
صال���ح، هذا يوم جنى اهلل بني 
اسرائيل من عدوهم« )جزء من 
حديث البخ���اري 2004، واحمد 

291/1، 310 وغيرهم(.
وقد حقق اهلل النصر والتمكني 
للمس���تضعفني )ونريد ان منن 
على الذين استضعفوا في االرض 
وجنعلهم ائمة وجنعلهم الوارثني، 
ومنكن لهم ف���ي االرض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذرون � القصص: 5 

و6(.
واك���د د.العتيق���ي ضرورة 
اس���تغالل � املواطنني واملقيمني 
� لهذه االيام املباركة حملاس���بة 
النفس عل���ى اعمال عام مضى، 
والتخطيط الستقبال عام جديد 
نكون فيه اقرب الى اهلل تعالى، 
مذكرا بان ايام العمر جتري بنا 
الى آجالنا احملتومة، وان محاسبة 
النفس م���ن دأب الصاحلني فقد 
كتب عمر بن اخلطاب ÿ الى 
بعض عماله »حاسب نفسك في 
الرخاء قبل حساب الشدة، فإن 
من حاس���ب نفس���ه في الرخاء 
قبل حس���اب الش���دة عاد امره 
الى الرضا والغبطة، ومن ألهته 
حياته وشغلته اهواؤه عاد امره 
الى الندامة واخلس���ارة«، وقال 
احلسن: ان العبد اليزال بخير ما 
كان له واعظ من نفسه، وكانت 

احملاسبة همته.
واختتم د.العتيقي تصريحه 
بتقدمي تهنئة جمعية االصالح 
االجتماع���ي للش���عب الكويتي 
وكذلك جميع املقيمني مبناسبة 
العام الهجري اجلديد، داعيا اهلل 
تعالى ان يعيد مثل هذه االيام على 
امتنا االس���المية وقد استعادت 
مجدها ومكانتها الالئقة بها بني 

االمم.

حلقات التواصل مع رب العاملني 
متصلة، فباالم���س كنا نعيش 
في رحاب االيام العشرة من ذي 
احلجة ومناسك احلج، وها هي 
ايام احملرم احلرام تظلنا، فشهر 
احملرم هو الشهر الذي سمي بشهر 
اهلل احملرم، وتستحب فيه االعمال 
الصاحلات والكف عن اآلثام، كما 
رأينا، كما يستحب فيه الصيام، 
ففي احلديث »افضل الصيام بعد 
رمضان شهر اهلل احلرام« )جزء 
من حديث مسلم 1163، وابو داود 
2429(، وفي رواية: »اي الصيام 
افضل بعد رمضان؟ قال: ش���هر 
اهلل الذي تدعونه احملرم« )ابن 
ماج���ه 1742(، وه���ذا يدل على 
استحباب صيام بعض ايام من 

االشهر احلرم.
كما اش���ار د.العتيقي الى ان 
يوم عاش���وراء هو العاشر من 
شهر اهلل احملرم، وهو يوم كانت 
تعظمه اليه���ود وتتخذه عيدا، 
وكانت تعظمه النصارى والعرب 
في اجلاهلية، وهو يوم النصر 
والتمكني للمستضعفني من بني 
يعقوب گ )اسرائيل( بعد ان 
اسلموا وآمنوا، فهو اليوم الذي 
جناهم اهلل فيه واغرق عدوهم، 
وهو اليوم الذي يحتفل املسلمون 
به فيصومونه كما امرهم النبي 
ژ، فق���د جاء ف���ي احلديث ان 
النبي ژ ملا قدم املدينة وجدهم 
يصومون عاشوراء، فقالوا: هذا 

صرح امني سر جمعية االصالح 
االجتماع���ي د.عبداهلل العتيقي 
بأن االمة االسالمية تستقبل عاما 
هجريا جديدا واملبشرات تلوح 
ف���ي االفق، وانه الب���د ان نعزم 
صادقني على اعادة امجاد أمتنا 

بهمة وتصميم.
وقال د.العتيق���ي انه وعلى 
الرغم من ان امتنا اصبحت اآلن 
مطمعا العدائها، اال ان ذلك يتطلب 
منا جميعا ان نبدأ بخطوات بنائها 
الهجرة  من جديد، فقد ج���اءت 
مبش���اهدها ومواقفه���ا منهجا 
يس���تلهم منه املخلصون اسس 
البناء، فالهجرة كانت انتقاال من 
مرحلة الصبر على االذى في مكة 
الى مرحلة الصبر على الدعوة 
واالنطالق برسالة االسالم، ومن 
مرحلة االميان والتهذيب الفردي 
الى مرحلة بناء املجتمع وصياغة 

االمة بالتشريع االلهي.
وقال: ان من اوجب الواجبات 
علينا ان نع���رف تاريخ امتنا، 
وكيف جمع القرآن كلمة اسالفنا، 
وكيف ربط على قلوبهم، ووجههم 
الى سبيل العزة والسيادة، وقضى 
في حزم ان العزة هلل ولرسوله 
الهجرة  وللمؤمنني، ألن احداث 
جديرة ب���ان تفتح اليوم اعيننا 
على ماضينا املجيد وان تعرفنا 
حقيق���ة الواقع املر االليم، الذي 

وصلنا اليه.
واك���د د.العتيق���ي ان امتنا 
هي االمة الوسط، هي خير امة 
اخرجت للناس، وهي اجلديرة 
بحم���ل االمانة مادام���ت تتزود 
من عطر االميان بربها، والنور 
ال���ذي افاضه عليها في الهجرة، 
قال تعالى )والذين هاجروا في 
اهلل من بعد ما ظلموا لنبوئنهم 
في الدنيا حسنة وألجر اآلخرة 
اكبر لو كان���وا يعلمون، الذين 
 � صبروا وعلى ربهم يتوكلون 
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وذكر د.العتيقي ان املسلمني 
دائما في مواسم طاعات ونفحات 
من الرحمن، فما ان ينتهي موسم 
اال ويتبع���ه موس���م آخر لتظل 

رندى مرعي
تلبية لنداء اإلنسانية الذي أطلقه بنك الدم، نظمت 
جمعية اله����الل االحمر الكويتي حملة للتبرع بالدم 
جلميع متطوعيها مبناس����بة اليوم العاملي للتطوع 
والذي يصادف 5 ديس����مبر من كل عام حيث أبدى 
جمي����ع املتطوعني واملوظفني جتاوبا ايجابيا ووعيا 
كبيرا بأهمية التبرع بالدم والنتائج اإليجابية املتعلقة 

به.
وفي املناسبة قال مدير ادارة املتطوعني في جمعية 
الهالل االحمر مساعد العنزي ان اجلمعية تسعى دائما 
لدعم هذه األنشطة اإلنسانية إميانا منها بأنها تصب 
في خدمة املجتمع وباألخص موضوع التبرع بالدم 
ملا له من أهمية كبرى في املساهمة ورفع املعاناة عن 

املرضى احملتاجني للدم.
وأضاف أن هذه املشاركة من جمعية الهالل االحمر 
أتت تلبية لنداء اإلنس����انية ال����ذي أطلقه بنك الدم 
ومناشداته للمواطنني واملقيمني للتبرع بالدم وهو 
األمر الذي دفعنا للقيام بحملة التبرع في اجلمعية 
والتي شارك بها املتطوعون واملتطوعات واملوظفون 

ايضا.
واكد أن حملة التبرع بالدم تأتي في إطار تعزيز 
مسؤولية اجلمعية جتاه املجتمع احمللي ومتاشيا مع 
دورها اإلنساني في مد يد العون واملساعدة للمرضى 
احملتاجني وللمستشفيات التي حتتاج إلى الكثير من 

وحدات الدم املنقول.
وأشار الى أن حملة التبرع بالدم تعد واحدة من 
املبادرات اإلنس����انية التي تق����وم بها جمعية الهالل 
االحمر دعما للمجتمع ووسيلة إلبراز دور اجلمعية 

ومش����اركتها بالتعاون مع بنك الدم في إبراز الوجه 
احلضاري واإلنساني للكويت.

واعرب العنزي عن س����عادته بإقبال وتس����ابق 
املتطوعني على التبرع مشيرا الى انهم كانوا متحمسني 
للتبرع بالدم ما يدل على حب اخلير والتبرع الذي 
يتميز به ابناء الكويت الذين تربوا وتعلموا ان العطاء 
حتى بالدم من شيم وقيم املجتمع الكويتي املعطاء 

لكل محتاج سواء داخل الدولة او خارجها.
من جانبه اكد اخصائ����ي امراض الدم ببنك الدم 
اسامة شعراوي أهمية هذه احلملة التي تساهم في 
تشجيع املتطوعني واملتطوعات على التبرع بالدم عبر 

توفير أجهزة التبرع في جمعية الهالل االحمر.
كم����ا اكد على أهمية هذه احلمل����ة التي تأتي في 
إطار اجلهود املتواصلة التي يقوم بها بنك الدم لدعم 
وتلبي����ة االحتياجات املتزايدة من الدم ومش����تقاته 
للمستشفيات داعيا أفراد املجتمع للمشاركة في هذه 
احلم����الت التي تلعب دورا هام����ا في احملافظة على 
مخزون احتياطي كاف من الدم في البنك للمساهمة 

في إنقاذ حياة اآلخرين.
وأشار ش����عراوي إلى الفوائد الصحية املتعددة 
التي يحصل عليها املتبرع كتنشيط الدورة الدموية 
والتقليل من نسبة اإلصابة بأمراض القلب واجللطة 

إضافة إلى التقليل من حدة ضغط الدم.
وعلى هامش احلملة ك����رم رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل االحمر برجس البرجس الطاقم الطبي 
لبنك ال����دم معبرا عن بالغ ش����كره حلضورهم الى 
اجلمعية واخذ عينات الدم من املتطوعني واملتطوعات 

واملوظفني.
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