
اف��ت��ت��ح��ت جمعية ال��رح��م��ة 
ال��ع��امل��ي��ة مستشفى ج��راح��ات 
ال��ق��ل��ب وامل����خ واألع���ص���اب في 
جيبوتي، وذلك برعاية وحضور 
فخامة رئيس جمهورية جيبوتي 
إسماعيل عمر جيله، ورئيس 
ال���وزراء اجليبوتي عبد القادر 
ك��ام��ل محمد، ووزي���ر الصحة 
اجليبوتي الدكتور جامع علمي 
عكيه، وحضور سعادة سفير 
دول��ة الكويت يوسف القبندي 
وفد من الكويت مكون من أمني 
صندوق جمعية الرحمة العاملية 
د. رشيد العميري، ود. عباس 
رم��ض��ان اس��ت��ش��اري ج��راح��ة 
األع���ص���اب، وخ��ال��د العثمان 
مشرف عام أول قطاع أفريقيا، 

ورئيس مكتب شرق أفريقيا.
وقال وزير الصحة اجليبوتي 
الدكتور جامع علمي عكيه في 
كلمته االف��ت��ت��اح��ي��ة: “إنه ملن 
دواع��ي سرورنا أن نسير حتت 
رعاية عالية من فخامة رئيس 
اجلمهورية إسماعيل عمر جيله 
إل���ى اف��ت��ت��اح م��رك��ز متخصص 
جل����راح����ة ال���ق���ل���ب وج���راح���ة 
األع���ص���اب ووح�����دة ق��س��ط��رة 
القلب، مهنئاَ إدارة املستشفى 
على االختيار الشجاع، متوجهاً 
بالشكر إل��ى جمعية الرحمة 
ال��ع��امل��ي��ة واجل���ه���ات امل��ان��ح��ة 
السخية لدعمها، وج��ع��ل هذا 

املشروع حقيقة واقعة.
وأث��ن��ى عكيه على اخلدمات 
اجلديدة التي تقدمها مستشفى 
جراحات القلب واملخ واألعصاب، 
باإلضافة إلى تلك التي تقدمها 
املستشفيات العامة واخلاصة، 
والتي ستساهم بال شك في احلدِّ 
م��ن أم����راض ال��ق��ل��ب واألوع��ي��ة 
الدموية ف��ي جيبوتي، مشيداً 
في الوقت ذاته مبا وصلت إليه 
إدارة مجمع الرحمة العاملية في 
جيبوتي من تلبية احتياجات 
األي��ت��ام م��ن ال��ع��ي��ادات الطبية، 
وال��ق��ي��ام ب��إن��ش��اء مستشفى 
يحتوي على أحدث التقنيات في 

جراحة القلب واملخ واألعصاب.
وبني عكيه أن بعض األمراض 
ال ي��ص��ل��ح م��ع��ه��ا ال��ت��أخ��ي��ر في 
التشخيص وال��ع��الج ف��ي ظلِّ 
مصاحبتها ملضاعفات خطيرة 
ت��ه��دد ح��ي��اة امل��رض��ى، ل��ذا فإن 
سرعة تقدمي اخلدمة الصحية 
والرعاية ووج��ود مستشفيات 
كتلك التي يتم افتتاحها اليوم 
أصبحت ضرورة ملحة، متمنياً 
أن ترفع هذه الكيانات اجلديدة 
أعلى معايير الرعاية اجليدة 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا املتخصصون 
املعترف بهم خلبرتهم في هذا 

املجال.
وأشار عكيه إلى أنه أصبح من 
الضرورة وضع مبادرات صحية 
ق��وي��ة وم��س��ت��دام��ة ف��ي أس��رع 
وق��ت ممكن، وذل��ك على أساس 
ال��رع��اي��ة وال��وق��اي��ة والتعليم، 
وذل��ك في وقت تعديل الصورة 
ال��وب��ائ��ي��ة ل���دول���ة ج��ي��ب��وت��ي، 

وال���ذي يتميز ب��وج��ود تعايش 
م��ع األم���راض املعدية و “وباء 
حقيقي لألمراض غير السارية”، 
وفي الوقت الذي نواجه في طلباً 
متزايداً على الرعاية الصحية 
ف��ي ظ��لِّ وج���ود تكنولوجيات 
ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن بشكل متزايد 
واحتياجات متويل متزايدة، 
ل��ذا ف��إن مثل ه��ذه امل��ش��روع��ات 
تكون حليفة لنا ملساعدتنا في 
حتقيق أهدافنا االستراتيجية في 
الصحة العامة، متمنياً أن تشارك 
مستشفى الرحمة بشكل أكبر في 
تنفيذ ب��رام��ج الصحة العامة 
للوقاية م��ن األم���راض املعدية 
وغير املعدية أو اكتشافها أو 
إدارتها، نحن مقتنعون بأن هذه 
هي الفرص احلقيقية لتسريع 

حتديث نظامنا الصحي.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال س��ع��ادة 
سفير دولة الكويت في جيبوتي 
يوسف حسني القبندي: نتشرف 
في ه��ذا اليوم بحضور فخامة 
الرئيس إسماعيل عمر جيله هذه 
املناسبة السارة، حيث جنتمع 
ف��ي ه��ذا ال��ي��وم امل��ب��ارك لنسجل 
فيه مبداد من نور على صفحات 
مشرقة لتلك اإلجن����ازات التي 
ستشكل نقلة نوعية في مسيرة 
جمهورية جيبوتي الشقيقة على 

مستوى الرعاية الصحية.
وأض����اف ال��ق��ب��ن��دي: نحتفل 
اليوم بافتتاح صرح طبي كبير 
ومهم، وهو مركز جراحات القلب 
وامل��خ واألعصاب في مستشفى 
الرحمة، م��ا ميثل لبنة جديدة 
ت��ض��اف إل��ى سلسلة ب��ن��اء هذا 
الكيان الكبير، والذي نرجو من 
امل��ول��ى العلي القدير أن يكون 
ُمَكرَّساً خلدمة أبناء هذا الوطن، 
وتقدمي أرقى املستويات الطبية 
العالجية، مقدرين وشاكرين 
أهل اخلير من احملسنني في دولة 
الكويت على مساهمتهم الفعالة 
ف��ي إجن��از ه��ذا امل��رك��ز، والشكر 
م���وص���ول إلدارة مستشفى 

الرحمة من هيئة طبية وإدارية 
وفنية على جتهيز وتشغيل هذا 

املركز الهام.
وت��اب��ع ال��ق��ب��ن��دي: ك��م��ا أود 
التأكيد على أن دول��ة الكويت 
وم��ن��ذ فجر االس��ت��ق��الل تسعى 
للقيام بدور تنموي جتاه الدول 
والشعوب الشقيقة والصديقة، 
وهذا النشاط الكويتي اإلنساني 
يأتي على املستويني الرسمي 
والشعبي، ويحظى باحترام 
ل  وتقدير العالم أجمع، مما أهَّ
دولة الكويت ونظراً ملا تقوم به 
ج من  من أعمال جليلة أن ُت��َت��وَّ
قبل األمم املتحدة لتصبح مركزاً 
عاملياً لتلك األعمال اإلنسانية، 
وأن متنح أم��ي��ر ال��ب��الد حفظه 
ال��ل��ه ورع���اه لقب ق��ائ��د للعمل 

اإلنساني.

وأكد القبندي على العالقات 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة 
ال��ك��وي��ت بالشقيقة جيبوتي، 
وه��ي ال��ع��الق��ات ال��ت��ي جت��ذرت 
وتنامت على مدى السنني، وقد 
شهدت ت��ط��وراً هاماً والف��ت��اً في 
ك��اف��ة اجل��وان��ب، وذل���ك بفضل 
وح��رص القيادتني احلكيمتني 
في كال البلدين، وتوجيهاتهما 
بالدفع نحو عالقات ذات آفاق 
أرح���ب، وك��ذل��ك حرصهما على 
توطيد تلك العالقات من خالل 
مشاريع تنموية مشتركة، في 
إط��ار الرؤية الطموحة لفخامة 

الرئيس عمر جيله 2035.
واختتم القبندي قائالً: نؤكد 
ع��ل��ى اس��ت��م��رار دول���ة الكويت 
ب��ال��وق��وف إل��ى جانب أشقائنا 
في جيبوتي، داعمني للمسيرة 

امل���ب���ارك���ة وحت��ق��ي��ق��اً ل��ل��ت��ق��دم 
واالزده�����ار جليبوتي بقيادة 
فخامة الرئيس إسماعيل عمر 

جيله.
ومن جانبه قال أمني صندوق 
جمعية ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة د. 
رشيد العميري: يطيب ل��ي أن 
أع��بِّ��َر ع��ن سعادتي وامتناني 
لوجودي بينكم في هذا اليوم، 
في افتتاح هذا الصرح الصحي 
الكبير “مركز ج��راح��ات القلب 
واملخ واألعصاب”، والذي يأتي 
استكماالً للمنظومة الصحية 
ملستشفى ال��رح��م��ة العاملية، 
مم��ا ي��ؤك��د على عمق التعاون 
ب��ني جمعية ال��رح��م��ة العاملية 

واحلكومة اجليبوتية.
وأك���د العميري أن جمعيَة 
الرحمة العاملية سفينُة خير 

كويتية، أب��ح��رت منذ أكثر من 
36 ع��ام��اً ف��ي دروب اخل��ي��ر، 
ووصلت إلى شواطئ 45 دولة 
حول العالم، من خالل الشراكة 
وال���ت���ع���اون م���ع احل��ك��وم��ات 
واملنظمات واجلمعيات احمللية 
ف���ي ك����لٍّ م���ن آس��ي��ا وأف��ري��ق��ي��ا 
وأوروبا، نشرت مشاريع اخلير 
والعون اإلنساني، وما نعيشه 
في هذه اللحظات من حفل افتتاح 
ه��ذا الصرح الصحي، ما هو إال 

جزء من هذه املسيرة الطيبة.
وأض�����اف ال��ع��م��ي��ري : لقد 
مثَّلت جمعيُة الرحمة العاملية 
وجهاً ناصعاً من أوج��ِه اخليِر 
ل��دول��ِة الكويت، وي���داً مم��دودًة 
بالعطاِء والنماِء طالْت شعوباً 
ومجتمعاٍت في مشارِق األرِض 
ومغارِبها، فُمْنُذ أْن تأسسْت 

ال���رح���م���ُة ال���ع���امل���ي���ُة ح����ددْت 
رسالَتها ببناِء اإلنسان وتنمية 
���خ���ت قيماً  امل��ج��ت��م��ع��ات، ورسَّ
ساميًة ملن يعمُل معها من األمانة 
والصدق واإلتقان والتعاون، كما 
وضعت قواعَد لعملِها اخليري 
بشقيه التنموي واإلغاثي، أوُلها 
املهنية في العمل، والشفافية 
في تعامالتها اإلداري��ة واملالية، 
واملهنية في أدائها، واإلنسانية 
ُق في إغاثِتها  في نشاِطها، ال تفرِّ
ف��ي ال��دي��ِن وال ف��ي ال��ع��رِق، وال 
ف��ي اجلنسيِة، وتنفذ أعماِلها 
وف���َق األط���ر القانونية ل��ل��دوِل 
التي تعمل بها، في تعاوٍن بنَّاٍء، 
وت���واص���ٍل ف��اع��ٍل م��ع اجل��ه��ات 
احلكومية في بالدنا، وبخاصة 
وزارت���ي اخلارجية وال��ش��ؤون 
االجتماعية، وبحضوٍر فاعٍل 

ل���س���ف���راء ال���ك���وي���ت الف��ت��ت��اح 
مشروعاتنا في دولكم العامرة.

وأوض�������ح ال���ع���م���ي���ري أن 
جمعية الرحمة العاملية تؤكد 
على دوره��ا ورسالتها في بناء 
اإلنسان بالتعاون مع احلكومة 
اجليبوتية، ال��ت��ي عملت على 
ت���وف���ي���ر ك���اف���ة اإلم���ك���ان���ي���ات 
وال��ت��س��ه��ي��الت إل����ى ال��رح��م��ة 
العاملية، فالشراكة االستراتيجية 
بني الرحمة العاملية وحكومة 
ج��ي��ب��وت��ي س��اه��م��ت ف��ي إجن��از 
العديد من املشروعات التنموية 
الكبرى، ك��لُّ ذل��ك ك��ان برعاية 
س��ام��ي��ة م���ن ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
اجلمهورية إسماعيل عمر جيله، 
والذي لم يأُل جهداً في دعم الدور 
اإلنساني والتنموي الذي تقوم 

به جمعية الرحمة العاملية.

برعاية وحضور رئيس »جيبوتي«

»الرحمة العاملية« تفتتح مستشفى جراحات القلب واملخ واألعصاب 

جانب من حفل اففتاح املستشفى

املعهد العالي للطاقة بحث سبل 
استثمار الطاقة الشمسية

استضاف املعهد العالي للطاقة التابع 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الباحث في علوم الطاقة الشمسية املهندس 
فالح العازمي، وذل��ك خالل زي��ارة قام بها 
للمعهد بهدف بحث سبل جتهيز مختبر 
للطاقة الشمسية امل��ت��ج��ددة، بحضور 
املهندسني أسامه الدعيج مدير املعهد العالي 
للطاقة، وخالد بوهندي رئيس مكتب ضمان 
اجلودة، وأحمد اخلزمي رئيس قسم القوى 
امليكانيكية، ومصعب العوضي عضو هيئة 
تدريب قسم القوى امليكانيكيه ومتخصص 

في التبريد والتكييف.
وعبر املهندس فالح العازمي في تصريح 
صحفي عن سعادته الغامرة في فتح أفاق 
التعاون مع القائمني على املعهد العالي 
للطاقة، مثمنا دوره��م وجهودهم من أجل 
إيجاد بدائل متعددة للطاقة املتجددة، الفتا 
إن تلك الزيارة كانت مثمرة من ناحية جتهيز 

مختبر ملنتوجات الطاقة الشمسية ومنها 
وح��دة الطاقة املتنقلة التي ق��ام بإنتاجها 
وتصميمها حتى تكون في متناول الطلبة 

والباحثني كنموذج تعليمي وتربوي. 
وأشار العازمي إلى أنه سيواصل حتقيق 
امل��زي��د م��ن طموحاته ف��ي علوم ومجاالت 
الطاقة الشمسية، وال��ت��ي وصفها بأنها 
البديل املثالي في توفير الطاقة الكهربائية، 
مضيفا إن أغلب شعوب العالم باتت تعتمد 

كثيرا على تلك الطاقة املتجددة.
وك��ان املهندس ف��الح العازمي قد أعلن 
مؤخرا عن التوصل في تركيب وتشغيل أول 
مكيف في الكويت والعالم يعمل وفق الطاقة 
الشمسية من اخلاليا الضوئية الشمسية في 
فترة النهار بدون وسيط البطارية، وجاء 
اكتشاف العازمي في ظل أوض��اع الطقس 
امللتهبة التي وصلت إل��ى سقف اخلمسني 

درجة مئوية بدولة الكويت.

العازمي مع مسؤولي املعهد العالي للطاقة

وزي�������������������ر ال��������ص��������ح��������ة اجل�������ي�������ب�������وت�������ي: 
إدارة  م����������ن  ش�������ج�������اع�������ة  م������������ب������������ادرة 
م����س����ت����ش����ف����ى ال�������رح�������م�������ة ال�����ع�����امل�����ي�����ة

ف��ج��ر  وم����ن����ذ  ال����ك����وي����ت  ال����ق����ب����ن����دي:   
االس����ت����ق����ال ت���س���ع���ى ل���ل���ق���ي���ام ب�����دور 
إن������س������ان������ي ت�����ن�����م�����وي جت����������اه ال����������دول 
وال����ش����ع����وب ال��ش��ق��ي��ق��ة وال���ص���دي���ق���ة

ال����ع����م����ي����ري: ه������ذا ال�����ص�����رح ال��ص��ح��ي 
للمنظومة  اس��ت��ك��م��ااًل  ي��أت��ي  الكبير 
العاملية الرحمة  ملستشفى  الصحية 
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جولة في املستشفى

رئيس جيبوتي ود. رشيد العميري

تتمات

طالب األعضاء
وأضاف: هذه  األمور مكشوفة، ومن ينشر مثل هذه اإلشاعات 
من وسائل اإلعالم والتواصل فإنها تضرب مصداقيتها وغالبية 

أعضاء املجلس يتحملون مسؤولياتهم في هذا الشأن .
ولفت إل��ى أن بعض األط��راف النيابية وغيرها دأب��ت على 
الترويج حلل املجلس، وهي إسطوانة مشروخة تستخدم عند كل 
استجواب مع أن هذا األمر بيد سمو أمير البالد، وأوضح أن احلل 
بيد صاحب السمو الذي ألتقيه كما تلتقيه مجاميع من النواب، 
وسموه يرى أن األم��ور طيبة حتى اآلن، ومصير هذه اإلشاعة 

كسابقاتها وسيكمل املجلس بإذن الله مدته.
ونفى الغامن وجود طلب طرح ثقة آخر غير الذي تقدم رسمياً، 
وقال إن النواب على قدر عال من الفطنة والذكاء ولن ينطلي 
عليهم مثل هذا األسلوب املتكرر منذ بداية الفصل التشريعي 

احلالي وحتى في مجالس سابقة.
واضاف أن البيان الصادر أول أمس عن مجلس األمة يعبر عن 
ثوابت ومبادئ املجتمع الكويتي والتزاماته الشرعية والتاريخية 

والدستورية مبا تريده الغالبية العظمى من الشعب الكويتي .
وأضاف أشكر احلكومة التي لها مواقف مشرفة من القضايا 
اإلسالمية والعربية ومنها القضية الفلسطينية ليس فقط 
مبقاطعة االجتماعات التي يتواجد فيها ممثل صهيوني، بل 
مبواقف الكويت في مجلس األم��ن حتى أصبح املجلس ميثل 
الضمير العربي رأي غالبية الشعوب العربية جتاه القضايا 
املختلفة، مؤكدا أننا جميعا نسير وفق خط سمو األمير ونهجحه 

الذي ال نتبعه فقط بل نفخر به .

وزراء دفاع
وأوض��ح أن احللف ليس طرفا معنيا مباشرا في الوضع 
احلالي في اخلليج لكن ع��ددا من شركائه معنيون بصفة 
مباشرة مضيفا “نشارك املعلومات االستخباراتية حول 
اخلليج”. وشدد على أهمية تخفيف التوترات في اخلليج في 
الوقت احلاضر ورحب بالعرض الذي طرحته واشنطن بعقد 
مباحثات مع إيران بهدف جتنب “التقديرات اخلاطئة وخلق 

وضع خطر”.
ومن املقرر أن يعقد حلف )ناتو( على هامش اجتماع وزراء 
الدفاع اجتماعا للتحالف الدولي لهزمية ما يسمى بتنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش( اخلميس املقبل.
وفي هذا الشأن قال أمني عام حلف )ناتو( إن “التحالف حقق 
تقدما ملحوظا اذ استرجع جميع االراضي التي سيطر عليها 
ارهابيو )داعش( ويتعني علينا اآلن ضمان عدم رجعتهم ولذلك 
يكتسب تدريب حلف )ناتو( في العراق اهمية كبيرة ويعلل 

استمرار جهودنا مع احللفاء والشركاء في التحالف الدول”.

تتمات 502 شخص  »التعريف باإلسام«: إشهار إسام  
82 ألف وجبة إفطار صائم في »رمضان« وتوزيع 

أعلن مدير جلنة التعريف باإلسالم فريد العوضي 
عن إشهار إسالم عدد 502 مهتدي ومهتدية من شتى 
اجلنسيات واجلاليات ضيوف دولة الكويت، الفتا أن 
دخول هذا العدد الكبير  من املهتدين في اإلسالم خالل 
29 يوم فقط، إمنا يعكس العمل املؤسسي الذي تتميز 
به اللجنة، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من املهتدين اجلدد 
حتقق بفضل الله جل وعال ثم تكاتف وتعاون اجلميع 

من العاملني باللجنة وأهل اخلير داعمي اللجنة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي للعوضي ب��ني من 
خالله اجن��ازات اللجنة احلثيثة التي قامت بها خالل 
شهر رمضان قائالً: مشروع والئم اإلفطار من املشاريع 
الهامة الذي حترص اللجنة على تنفيذه بشكل سنوي، 
وقد مت تنفيذ املشروع هذا العام في )20( موقع ثابت، 
وأكثر من )15( موقع متنقل حسب تواجد اجلاليات، 
وبفضل الله تعالى مت توزيع  قرابة 82 أل��ف وجبة 
إفطار ساخنة على مدار أيام رمضان ومتتاز وجباتنا 

بانها “ إفطار ودعوة” .
 وتابع العوضي: ومن املشروعات الهامة التي قامت 
اللجنة بتنفيذها وحققت نتائج جيدة مشروع توزيع 
حقائب الدعوة حيث مت توزيع عدد )2187( حقيبة، 

وه��و مشروع ه��ام ول��ه دور كبير في تعليم املهتدين 
اجلدد مبادئ الدين اإلسالمي بلغاتهم، حيث يتم توزيع 
هذه احلقائب على عدد من الشرائح املستفيدة منهم 
املهتدين اجلدد، واجلاليات املسلمة واملؤلفة قلوبهم ممن 

يرجى إسالمهم.
 مضيفا: وتفعيالً لدور اللجنة في االهتمام باملهتدين 
اجلدد وأبناء اجلاليات، تقوم اللجنة بتنظيم مشروع 
الدورات الشرعية واحملاضرات التعريفية والتثقيفية، 
وف��ي��ه مت تنظيم ع��دد )1203( م��ح��اض��رة، ف��ي أف��رع 
اللجنة املنتشرة في ربوع الكويت كافة، حيث يهدف 
هذا املشروع إلى تعليم املهتدين اجلدد وأبناء اجلاليات 
املسلمة اللغة العربية والعلوم الشرعية )فقه، حديث، 
عقيدة، سيرة، أخالق إسالمية(، إضافة إلى حتفيظهم 
القرآن الكرمي، وتخريج الدعاة من املهتدين اجلدد وأبناء 

اجلاليات.
 واختتم العوضي تصريحه بشكر متبرعي وداعمي 
جلنة التعريف باإلسالم الذي كفلوا الدعاة واملهتدين، 
فهنيئاً لهم ه��ذه الثمار الطيبة املباركة التي حققتها 
اللجنة وأس���ال ال��ل��ه تعالى أن يجعله ف��ي م��وازي��ن 

حسناتهم جميعا. 

العوضي يشارك املهتدين والئم اإلفطار


