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تنفيذا لتوجيهات أمير البالد بنقل اجلثمان من لندن

الكويتيون يستقبلون جثمان عبداحلسني عبدالرضا وسط حزن يخيم على قلوبهم 

ثرى الوطن يحتضن أجساد دعاة نثروا بني نفوس األنام معاني أبلغ من الكالم 
استقبلت أمــس األربــعــاء جثامني ثلة 
من أبناء الكويت البررة واألعـــزاء على 
قلوب أهلها ليحتضن ثرى الوطن الطاهر 
ــام  أجــســاد دعـــاة نــثــروا بــني نــفــوس االن
معاني أبلغ من الكالم ورسالة انسانية 

عظيمة أولها خير وآخرها ابتسام.
 ولعل الكويت بأسرها عند اتشاحها 
بالسواد حزنا على رحيل فنانها العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا وشهيديها من 
دعاة اخلير إمام وخطيب مسجد الدولة 
الكبير الدكتور وليد العلي والداعية 
فهد احلسيني تتساءل من االكثر لهفة 
واشتياقا إلى اآلخر تراب الكويت لرائحة 

أبنائه أم اآلبناء لرائحة تراب الوطن.
 ينتظر وصــول طائرة أميرية أخرى 
فجر غد اخلميس تقل جثمان الدكتور وليد 
العلي والداعية فهد احلسيني اللذين قضيا 
نحبهما اثر اعتداء ارهابي غاشم بعاصمة 
بوركينا فاسو واغــادوغــو مساء األحد 
املاضي.  وكانت الساحة الفنية الكويتية 
والعربية قد فقدت اجلمعة املاضي برحيل 
)بو عدنان( قامة فنية وقطبا من أقطاب 
الفن واملسرح الكويتي اذ استطاع املغفور 
له بــإذن الله تعالى أن يخلد اسمه بني 
الكثير من الفنانني املشاهير على الساحة 

العربية واخلليجية.

 فبعد عقود وسنوات من العطاء حامال 
رسالة فنية هادفة ودع الدنيا راحل كبير 
أشاع البهجة والسرور في قلوب جمهور 

املسرح والدراما.
 وتناولت أعــمــال فنان الكويت على 
مدى سنوات جملة من األحداث السياسية 
واالقــتــصــاديــة واالجتماعية بأسلوب 
كوميدي نقدي كما أسهم الفنان الراحل في 
تأسيس فرقتي املسرح الوطني واملسرح 
العربي فضال عــن جتــاربــه الــرائــدة في 
التأليف املسرحي والتلفزيوني والتلحني 

املوسيقي والغناء.
 وحمل الفنان عبداحلسني عبدالرضا 
من خالل أعماله هموم الشارع العربي 
واخلليجي بشكل خاص في أزمنة مختلفة 
إذ متكن الفنان الراحل من مالمسة قلوب 
اجلمهور عبر بساطة الــطــرح وعفوية 
األداء اكسبته شــهــرة واســعــة تخطت 
الــكــويــت لتصل الـــى قــلــوب اجلمهور 

اخلليجي والعربي.
 ويعد الفنان الــراحــل من رواد الفن 
في منطقة اخلليج العربي وأحــد قالئل 
الفنانني الذين واصلوا العطاء في اخلليج 
حتى ســن متقدمة الــى جانب دوره في 
تأسيس احلــركــة الفنية اخلليجية اذ 
استطاع بفنه وموهبته وعطائه ان يسجل 

ــم فــي قــلــوب اجلماهير  ــدائ حــضــوره ال
فــي كــل األعــمــال الكوميدية املسرحية 
والتلفزيونية واإلذاعية التي شارك فيها 

منذ عام 1961.
 فــوداعــا إلبــن الكويت اجلميل الــذي 
رسم الضحكة الصادقة وعبر عن وجدان 
األمة تاركا ألهلها إرثا فنيا ثريا وصفحة 

مشرقة من التميز وبصمة فنية خالدة.
 كما تلقت البالد ببالغ احلزن واألسى 
نبأ االعتداء اآلثــم على داعيتني بريئتني 
حمال على عاتقهما رسالة الدعوة وتقدمي 
دورات شرعية لتعليم املسلمني أمــور 
دينهم بعد أن خرجا من دولــة الكويت 
إلى أقصى الغرب اإلفريقي لنشر العلم 

الشرعي والدعوة الى الله تعالى.
 وثــمــنــت أطــيــاف املجتمع الكويتي 
التوجيهات السامية لسمو امير البالد 
الشيخ صباح االحــمــد اجلــابــر الصباح 
بــارســال طــائــرة خــاصــة لنقل جثماني 
ــاذن الله تعالى الــى أرض  الشهيدين ب
الــوطــن ملــا للفقيدين مــن مــآثــر عظيمة 
وجهودا مباركة في الدعوة داخل الكويت 

وخارجها.
 واستنكرت البالد االعتداء الغاشم على 
االبرياء املساملني وهــذا العمل االجرامي 
اجلبان الذي اودى بحياة رجلني من خيرة 

شباب الكويت ممن نذروا أنفسهم حسبة 
لله تعالى.

 إذ امتدت يد اإلرهاب اآلثم لتطال عمل 
اخلير الكويتي فــي هــذا الهجوم وراح 
ضحيته الشهيدان الدكتور وليد العلي 

والداعية فهد احلسيني.
 وستظل دولة الكويت منارة للوسطية 
والــدعــوة إلــى الله باحلكمة واملوعظة 
ــاء  ــي ــن خـــالل ابــنــائــهــا االوف احلــســنــة م

ومساهماتهم اجلليلة في نشر سماحة 
االسالم في ربوع االرض.

 وتواصل الكويت بقيادة سمو أمير 
البالد نهجها الثابت والــراســخ في نبذ 
جميع أعمال العنف واإلرهــاب حتى بعد 
أن طالت هــذه املــرة شخصني خرجا في 
سبيل الله ال لدنيا يطلبانها وإمنا لنشر 
الدعوة في أقاصي إفريقيا لتحتسبهما 

البالد عند الله شهيدين بإذنه تعالى.

شهيدا الكويت وليد العلي وفهد احلسيني

ــزن كبير يخيم على  ــوع وح  وســط دم
القلوب استقبل الكثيرون من الكويتيني 
السيما الفنانني جثمان الفنان الكبير الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا الــذي وصــل إلى 
البالد صباح أمس األربعاء على منت طائرة 
أميرية خاصة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
بنقل اجلثمان من العاصمة البريطانية 

)لندن(
وأجمع عدد من الذين انتظروا وصول 
اجلثمان في تصريحات متفرقة للصحافيني 
في املطار األميري على أن الفنان الراحل 
الكبير عبداحلسني عبدالرضا كان مدرسة 
للكوميديا وصاحب ارث فني كبير وأحد 
ــة الــفــنــيــة واملــســرحــيــة  ــرك مــؤســســي احل
ــالد. وأكــــدوا أن الــفــنــان العمالق  ــب فــي ال
عبداحلسني رحــل جسدا لكنه تــرك محبة 
وذكرى طيبة في قلوب محبيه في كل أرجاء 
الوطن العربي وأعماال فنية ستقبى خالدة 

في عقول وقلوب كافة األجيال.
بداية أعــرب بشار جنل الفنان الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا عن الشكر والتقدير 
حلضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح على مبادرته 
السامية بنقل جثمان والده على منت طائرة 

أميرية واهتمامه املتواصل به وبوالده.
كما أعرب بشار عبداحلسني عن الشكر 
واالمتنان حلسن االستقبال وتسهيل كل 
ــراءات املتعلقة بجثمان والــده مشيرا  اإلج

إلى أن “الوفاء قوبل بالوفاء«.
ــن ردة الفعل الــتــي صاحبت وفــاة  وع
الفنان الراحل ذكر أن هذا األمر ليس بغريب 
على أهل الكويت والوطن العربي إذ أفنى 
الــراحــل حياته فــي إســعــادهــم على مدى 
خمسني عاما مبينا أن هذه اللفتة الكرمية 

خففت من ألم الفراق.
مــن جانبه قــال الفنان داود حسني إن 
ــرك أعــمــاال فنية خالدة  الــراحــل الكبير ت

ستبقى في ذاكرة اجلميع وهذا سبب حالة 
احلزن التي عمت محبيه سائال املولى عز 

وجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وذكــر حسني أن الفنان الراحل كان في 
آخر نظرة معه في املستشفى “مبتسما” 
ــان دائـــم االبتسامة حتى فــي آخر  ــد ك وق

حلظات حياته.
وبني أن الراحل كان مبنزلة األب الناصح 
له في مختلف املجاالت وله مواقف مشهودة 
مع كل الفنانني واإلعالميني مشيرا إلى أن 
الراحل كان أيضا دائــم النصح وحريصا 

على العطاء والتفاني في العمل.
من جهته أكد الفنان باسم عبداألمير أن 
دعــاء الناس من كل الــدول للفنان الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا بــأن يتغمده الله 
تعالى برحمته ويسكنه فسيح جناته 

دليل احملبة الــصــادقــة مــن الــنــاس. وبني 
عبد األمير أن الفنان الراحل كان كثيرا ما 
يوصي بالوفاء واحملبة للوطن وضرورة 
العمل على نهضته واحملافظة عليه فهو 
لم يكن فقط فنانا متثيليا بل إنسان محب 
لوطنه أيضا. بدوره قال الفنان طارق العلي 
إن الفاجعة هي أن تفقد فنانا كبيرا مثل 
عبداحلسني عبدالرضا بكل ما يعنيه اسمه 
وارثه الفني الكبير معربا في الوقت نفسه 
عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية على 
املبادرة السامية بنقل اجلثمان إلى أرض 

الوطن بالطائرة األميرية.
ــاف العلي أنــه يشعر بالفخر بأن  وأض
مسؤولني في الدولة وعلى رأسهم وزير 
الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء ووزيــر 
اإلعـــالم بالوكالة الشيخ محمد عبدالله 

املــبــارك الصباح هم في مقدمة احلضور 
الستقبال جثمان الفنان الراحل عبداحلسني 

عبدالرضا.
وأشار إلى أنه برحيل فنان بهذه القامة 
واملــكــانــة فقد الــفــن الكويتي واخلليجي 
والعربي عمودا من أعمدته لكن هناك أجياال 
من الشباب الفنانني نهلوا من فن اجليل 
الفني الكبير وسوف يسيرون على خطاهم 

للحفاظ على الفن الكويتي األصيل.
وكان في استقبال جثمان الفنان الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا فضال عن الوزير 
العبدالله عــدد مــن الفنانني واالعالميني 
وذوي الفنان الــراحــل الــذي وافته املنية 
إثــر تعرضه لوعكة صحية في العاصمة 
البريطانية )لندن( يوم اجلمعة املاضي عن 

عمر يناهز 78 عاما.

الكويتيون يستقبلون جثمان عبداحلسني عبدالرضا

العبدالله: الفنان الراحل عبداحلسني 
عبد الرضا أفنى حياته في خدمة الكويت 

الشيخ محمد العبدالله

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعــالم الكويتي بالوكالة رئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ محمد العبدالله أن 
الفنان الراحل عبداحلسني عبدالرضا أفنى حياته في 

خدمة الكويت وبث رسالة وطنية سامية.
ــال الشيخ محمد العبدالله فــي تصريح  وق
للصحافيني أمس األربعاء إثر استقباله جثمان 
ــل عبداحلسني عــبــدالــرضــا لدى  ــراح الــفــنــان ال
وصوله على منت طائرة أميرية إلى أرض الوطن 
قــادمــا مــن لندن إن مــا قــام بــه املــواطــنــون جتاه 

املرحوم هو رد جميل له على سنوات طوال من 
األعمال الفنية التي قدمها طيله حياته وأمتع فيها 

اجلمهور.
وأضاف أن الفنان الراحل ذهب بجسده إال أن 
أعماله وأفكاره باقية في الوجدان داعيا املولى عز 

وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن الفنان الراحل عبداحلسني عبدالرضا 
ــد مستشفيات العاصمة  وافــتــه املنية فــي أح
البريطانية لندن يوم اجلمعة املاضي عن عمر 

يناهز 78 عاما إثر معاناة مع املرض.

الدبيس ناعيًا العلي: جامعة الكويت فقدت عاملًا من علمائها األطهار
نعى عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة الكويت األســتــاذ الــدكــتــور فهد سعد 
ــة  ــي، ودول ــالم الدبيس الــرشــيــدي العالم اإلس
الكويت، وجامعة الكويت، عــاملــاً مــن علمائها 
األطهار، وإبنا وفياً من أبنائها األبرار الذي فقدته 
الكلية وفقدته دولة الكويت، في مشهد ينبئ عن 

حسن اخلامتة شهيداً بإذن الله تعالى.
ــال أ.د. الرشيدي أن أستاذ قسم العقيدة  وق
والدعوة والعميد املساعد لألبحاث واالستشارات 
والتدريب في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة الكويت فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور 
وليد محمد العلي الــذي غــادر دولــة الكويت في 
رحلة دعوية في سبيل الله داعياً إليه، ناشراً للعلم 
الشرعي الصحيح، حاماًل كلمة احلــق واخلير، 
فطالته يد الغدر املجرمة اآلثمة، واصطفاه الله عز 

وجل جلواره.
وأكد د.الرشيدي على أننا في هذا الوقت نقدم 
العزاء ألفراد أسرته الكرمية، وأسرته اجلامعية، 
ونــدعــو الله تعالى أن يــرزقــه مــراتــب الشهداء 
ويتقبله في الصاحلني، ويجزيه خير ما يجازي 

العلماء الصاحلني املصلحني عن أمتهم.
وأضــاف أيضا أن كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية بجامعة الكويت تتقدم بوافر الشكر 
وجزيل التقدير إلى مقام صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ / صباح األحمد اجلابر الصباح – حفظه 
الله ورعاه – على اللفتة اإلنسانية الكرمية؛ حيث 
أصدر أوامــره بتخصيص طائرة أميرية إلحضار 

جثامني شهداء الكويت بإذن الله.
وشــكــر د. الــرشــيــدي معالي وزيـــر األوقـــاف 
والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت، على جهوده 
في املتابعة، والشكر موصول إلى جميع الوزارات 
والسفارات ومؤسسات وهيئات املجتمع املدني، 
وجميع الشخصيات داخــل الكويت وخارجها؛ 
الــذيــن شاركونا هــذه الفجيعة، بتغطيتهم لها 

وتواصلهم وتفاعلهم وتعازيهم ومواساتهم.
واختتم تصريحه سائالً الله العلي القدير أن 
يتغمد فقيدنا الغالي، وابن الكلية الداعية الشيخ 

فهد احلسيني، بواسع رحمته، ويرزقهما شهادة 
في سبيله، ويجمعنا بهما في الصاحلني، وأن 

يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه.
ــاذ الــدكــتــور الشهيد وليد  ــت ويــذكــر أن األس
د العلي عمل بوظيفة أُســتــاذ في العقيدة  ُمحمَّ
ريعة والدِّراسات اإلسالميَّة  والدَّعوة بُكلِّيَّة الشَّ
بجامعة الُكوْيت وكلف بأن يكون العميد املُساعد 
لشؤون األبحاث واالستشارات والتَّدريب بُكلِّيَّة 
ريعة والــدِّراســات اإلسالميَّة ورئيس جلان  الشَّ
ريعة وبرامج الدِّراسات الُعليا -املاجستير  الشَّ
كــُتــوراه- بُكلِّيَّة الــدِّراســات الُعليا وعضو  والــدُّ
مجلس إدارة مركز دراســات اخلليج واجلزيرة 
العربيَّة بجامعة الُكوْيت، كما كلف في وقت سابق 
برئاسة قسم العقيدة والدَّعوة وعضويَّة حترير 
راســات اإلسالميَّة ورئيس  ريعة والــدِّ مجلَّة الشَّ

جلنة التَّرقيات والتَّعيينات وجتديد الُعُقود.
كما كان لألستاذ الدكتور وليد العلي انتاجا 
ماً ومنشوراً  علميا من خالل كتابة 55 بحثاً ُمحكَّ
ومطبوعاً وشــارك في 22 ُمؤمتراً علمّيًا محلِّّيًا 

وخليجّيًا وعربّيًا ودولّيًا.
وفيما يتعلق باألعمال اإلضــافــيَّــة التي قام 
بها األستاذ الدكتور وليد العلي فقد عمل إماماً 
وخطيباً في املسجد الكبير ومأذوناً شرعياً في 
وزارة العدل وُعضو اللَّجنة الُعليا في جائزة 
الكويت الدَّولية حلفظ الُقرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تالوته وُعضو جلنة تأهيل أصحاب 
جن املركزيِّ وُعضو مجلس  الفكر املُتطرِّف بالسِّ
ة للعناية بطباعة ونشر  اإلدارة في الهيئة العامَّ
نَّة النَّبويَّة وُعلومهما وُعضو  الُقرآن الكرمي والسُّ
كاة، وُعضو جلنة  رعيَّة في بيت الزَّ الهيئة الشَّ
ؤون  الوظائف الدِّينيَّة في وزارة األوقــاف والشُّ

اإلسالميَّة.
وحول اجلوائز التَّشجيعيَّة التي حصل عليها 
الشهيد فقد حــاز على جــائــزة وزارة األوقــاف 
والــشــؤون اإلسالمية فــي حفظ الــقــرآن الكرمي 
وجائزة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في 
رة  ة القصيرة وجائزة املدينة املُنوَّ البحث والقصَّ

. ق الدِّراسيِّ في مجال النُّبوغ والتَّفوُّ

25 فنانًا مصريًا  مبشاركة 

ياسر عاطف يفتتح معرض 
»فنانون مصريون في 

15 اغسطس  الكويت« في 
 ريا�ض عواد 

افتتح السفير املصري بالكويت 
ياسر عاطف يرافقه امللحق الثقافي 
الــدكــتــور نبيل بهجت مــعــرض “ 
فــنــانــون مــصــريــون فــي الــكــويــت “ 
بصالون بوشهري السنوى التاسع 
ــري من  ــص ــان م ــن مبــشــاركــة 25 ف
املقيمني بدولة الكويت و بحضور 
الفنان التشكيلي الكويتي سامي 
محمد ونخبه من الفنانيني واملثقفني 
ــر والـــكـــويـــت ومــخــتــلــف  ــص مـــن م
ــات الــعــربــيــة واالجــنــبــيــة  ــي ــال اجل
بالكويت .  وقال السفيرياسر عاطف 
في تصريحات  على هامش االفتتاح 
إن املــعــرض يضم اعــمــال ابداعية 
جميلة وانتهزالفرصة لتقدمي الشكر 
للقائمني على قاعة بوشهري على 

تنظيم املعرض للدورة التاسعة  وارجوان يستمر هذا التقليد لسنوات قادمة 
الفتا الى ان اهم ما مييز املعرض انه يضم  ابداعات مجموعة متميزة من 
الفنانني الشباب  وهذا يعطي امل ان هناك جيل جديد من الفنانني سيضيف 
لسماء االبداع والفن في مصر سواء على ارضها او في شقيقتها من الدول 
العربية . وأضاف السفير املصري أن اللوحات بها تنوع في املوضوعات 
الفنية وهناك تنوع كبير ايضا في نوعية االعــمــال ما بني الرسم على 
السيراميك والنحت والفن تشكيلي التقليدي ووجوه فنية على غرار وجوه 
الفيوم  وكلهم حازت على اعجاب جمهور احلضور  وحرصهم على اقتناء 
اعمال املعرض  وهذا يؤكد استمرار االبداع املصري مشيرا الى أن الفنانني 
املصريني يؤدون وظيفتهم كمدرسني للتربية الفنية باملدارس الكويتية على 
اكمل وجه ولكنهم ايضا مستمرين في ابداعهم الفنى وحريصني عليه وهذا 

يظهر في غزارة انتاجهم الفني .
ــارة  قــامــت  بعمل مــعــرض فــنــى لكل  وأشــــار عــاطــف الـــى ان الــســف
ــر الــســنــوات  ــري عــلــى م ــص ــي مــقــر املــكــتــب الــثــقــافــي امل مــنــهــم مــنــفــرد ف
الثالثة املاضية ومــع ذلــك هناك اعمال جديده اضافوها لهذا املعرض  
ـــرب عــن ســعــادتــه مبــا ملسه مــن الــتــرابــط بني  ومتــنــى لهم التوفيق واع
الفنانني وحرصهم على نقل اخلــبــرات فيما بينهم وتعاونهم امللفت 
 الجنـــاح عمل كــل واحـــد منهم وهـــذا خلق تنافس فنى محبب بينهم . 
ومن جانبه قال الدكتور نبيل بهجت امللحق الثقافي املصري بالكويت  في 
تصريحات مماثلة  إن املعرض يضم ابداعات 25 فنانا مصريا في مجاالت 
مختلفة للفنون التشكيلية تنوعت ما بني الرسم والتصوير ، النحت ، اخلزف 
، املعادن ، اجلداريات والفسيفساء مبا يعكس ثراء احلركة الفنية للمصريني 
املقيمني داخل الكويت . وأشار بهجت  إلى أنه ظهر باملعرض تأثر واضح 
بالفنون ومفرداتها التشكيلية من تنوع وتعدد االساليب الفنية ملدارس 
الفن املختلفة التي صاغ بها كل فنان رؤيته التشكيلة لتخرج بشكل لوحة او 

منحوتة ، قطع خزفية ، جداريه ، 

تكرمي سابق للعلي

ياسر عاطف

مركز الكويت ملكافحة 
السرطان يشارك بإجراء 

اختبارات جلهاز طبي حديث 
مبستشفى دبي 

 
قدم فريق من الفيزيائيني الطبيني مبركز الكويت 
ملكافحة السرطان اليوم األربــعــاء املساعدة الى 
مستشفى دبي احلكومي في اجراء اختبارات القبول 
جلهاز التصوير البوزيتروني )PET / CT( الذي 
يعتبر من األجهزة احلديثة في مجال كشف االورام.

وقال رئيس قسم الطبيعة اإلشعاعية ووحدة 
فيزياء الطب الــنــووي مبركز الكويت ملكافحة 
السرطان الدكتور مشاري النعيمي في تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان دعوة مستشفى 
دبي للكادر الطبي الكويتي “تأتي في إطار التعاون 
وتبادل اخلبرات واالستفادة من خبرة الفيزيائيني 
الطبيني الكويتيني”. وأضاف النعيمي ان “اخلبرات 
الكويتية القت تقديرا كبيرا من املسؤولني في هيئة 
الصحة بدبي” موضحا ان الفريق الطبي أجرى 
اختبارات القبول جلهاز التصوير البوزيتروني 
املتطور “بنجاح تام” وفقا ملعايير الرابطة الدولية 
ملصنعي األجهزة الكهربائية )نيما( للتأكد من 
فعالية اجلهاز ومطابقته للمواصفات املطلوبة 
للبدء في استخدامه لتشخيص مرضى السرطان 
في مستشفى دبي. واشار الى أن هذه هي الدعوة 
الثانية التي يتلقاها الفريق الفيزيائي الطبي 
الكويتي بعدما أجرى اختبارات اجلودة والقبول 
جلهاز التصوير النووي التابع ملستشفى دبي العام 
املاضي. واكد النعيمي ان هذه اخلطوة “تؤكد الثقة 
العلمية والتقنية التي تتمتع بها الكفاءات الكويتية 
في مجال الفيزياء الطبية على مستوى اخلليج 
العربي واملستويني اإلقليمي والعاملي”. يذكر ان 
مركز الكويت ملكافحة السرطان   اول مركز شامل 
مخصص متاما لغرض توفير الرعاية ملرضى 
السرطان على مستوى اخلليج العربي وهو مركز 
حكومي تابع لــوزارة الصحة الكويتية يعمل به 
اكثر 600 شخص مــن الــكــوادر الطبية ويعالج 
أكثر من 2000 مريض بالسرطان كل عام ومجهز 

بأحدث االجهزة الطبية الدقيقة.

»التربية«: وصول أول دفعة من 
املدرسني الفلسطينيني.. اليوم

أعلنت وزارة التربية الكويتية ان الدفعة االولـــى مــن املــدرســني 
الفلسطينيني الذين مت التعاقد معهم أخيراً والبالغ عددهم 19 مدرسا 
ستصل اليوم اخلميس. وقال وكيل وزارة التربية املساعد للشؤون االدارية 
والتطوير اإلداري فهد الغيص، في بيان صحافي، إنه عقد اجتماعا مع فرق 
العمل اخلاصة الستقبال املعلمني واملعلمات اجلدد الذين مت التعاقد معهم 

من مصر واالردن وفلسطني والبالغ عددهم 167 معلما ومعلمة.
وذكر أن قطاع الشؤون اإلدارية أصدر التأشيرات الالزمة بعد التعاقد 
مباشرة مع املعلمني واملعلمات اجلدد من وزارة الداخلية ومت إرسالها إلى 
سفارات الكويت في تلك الدول الستكمال وتسهيل اإلجراءات والتصديق 
على التأشيرات. وأثنى الغيص على جهود جميع العاملني في فريق 
استقبال املعلمني واملعلمات اجلدد خالل الفترة السابقة وما سيقدمونه 
خالل الفترة املقبلة التي ستمتد حتى وصول اخر رحلة في 31 من أغسطس 
اجلاري. وأعرب عن شكره وتقديره جلهود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة 
الهجرة في مطار الكويت واإلدارة العامة للطيران املدني لتعاونهم مع 

وزارة التربية في تسهيل األمور وتبسيط االجراءات.


