
قدم وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشعلة التهاني 
والتبريكات ملقام خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 
ال��ع��زي��ز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ولولي العهد 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
وزي��ر ال��دف��اع األم��ي��ر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز مبناسبة 
انتهاء موسم احلج لهذا العام 
1440 هجرية وجن��اح املوسم 
بشكل منقطع النظير شهد به 

القاصي والداني.
وثمن الشعلة ف��ي تصريح 
صحافي اجلهود الكبيرة التي 
تبذلها حكومة خ��ادم احلرمني 
ال��ش��ري��ف��ني خل���دم���ة ض��ي��وف 
الرحمن حتى ي��ؤدوا مناسكهم 

على الوجه األكمل.
وق��ال الشعلة: م��ا ك��ان لهذا 
النجاح أن يتحقق، بعد فضل 
الله عز وجل، إال نتيجة للجهود 
الكبيرة التي تقوم بها حكومة 
خادم احلرمني الشريفني خلدمة 
ض��ي��وف ال��رح��م��ن، وتوفيرها 
جميع اإلمكانات حتى تكللت كل 

تلك اجلهود بهذا النجاح الكبير.
وأردف الشعلة ق��ائ��اًل: إن 
م��وس��م احل���ج ه���ذا ال��ع��ام ك��ان 
متميزاً من كل اجل��وان��ب سواء 
من ناحية االستعدادات املبكرة 
أو توفير ال��ط��اق��ات البشرية 
واملادية الهائلة أو من الناحية 
التنظيمية أو امليدانية، وآخرها  
استخدام التكنولوجيا احلديثة 
والتطبيقات الذكية للتيسير 
على احلجاج، مشيراً إلى أن كل 
تلك اجلهود أتت أكلها ونتيجتها 
الطبيعية بهذا النجاح وه��ذا 

التميز.
وتابع: إن ذلك ليس بغريب 
ع��ل��ى ح��ك��وم��ة خ���ادم احل��رم��ني 
الشريفني، التي تسعى دائماً 
لتذليل الصعوبات التي تواجه 
احلجاج، حتى جعلت من موسم 
احل��ج س��ه��الً وم��ي��س��راً بعد أن 

كانت تكتنفه الصعوبات في 
السنوات املاضية، مشيراً إلى 
أن املولى عز وجل حبا اململكة 
بنعم كثيرة، فوظفتها في خدمة 
احلجيج، حتى أصبحت تنافس 
نفسها كل موسم، وحتقق التميز 
ال���ذي ي��ف��وق امل��وس��م السابق، 
سائالً الله عز وجل أن يجعل كل 

ذلك في ميزان أعمالهم.
كما قدم الوزير فهد الشعلة 
التبريكات لوزير احلج والعمرة 
السعودي محمد صالح طاهر 
بننت لنجاح موسم احلج، مؤكداً 
أن هذا النجاح كان ثمرة اجلهود 
الكبيرة التي تقوم بها وزارة 
احلج والعمرة، وكذلك توفيرها 
كل امكاناتها وطاقاتها إضافة 
إل��ى اجلهوزية العالية جلميع 
أجهزتها وموظفيها، وكذلك 
ال���دور املميز وال��رائ��د ل���وزارة 
احلج والعمرة في إدارة منظومة 
احلج بشكل أثار ويثير إعجاب 

الكثيرين.
ومن جهة أخ��رى أش��اد وزير 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية 
فهد الشعلة باجلهود املضنية 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ب��ع��ث��ة احل��ج 
الكويتية، مما كان لها دور فعال 
مع حمالت احل��ج الكويتية في 

املساهمة بإجناح موسم احلج 
ل��ه��ذا ال��ع��ام م��ن خ��الل اإلل��ت��زام 
بنظم وقوانني اململكة العربية 
السعودية، إضافة إلى اإللتزام 
بتعليمات وتوجيهات اجلهات 

املسؤولة عن احلج.
وأشار إلى الدور الكبير الذي 
تقوم بعثة احلج الكويتية من 
خالل توفيرها جلميع متطلبات 
احل���ج���اج م���ن دول����ة ال��ك��وي��ت 
ومتابعتها احلثيثة للحمالت 
الكويتية عبر القيام بدورها 
الرقابي والتفتيشي بشكل كامل، 
وهو ما جعل البعثة واحلمالت 
الكويتية تتبوأ ال��ري��ادة عاملياً 
في العمل اإلس��الم��ي، وتتفوق 
على نظيراتها من دول العالم 
اإلس��الم��ي، مشيراً إل��ى أن ذلك 
لم يتحقق إال بالتعاون اجلاد 
واملثمر م��ن أص��ح��اب احلمالت 
الكويتية الذين كانوا على قدر 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم، 
فتحملوا األم��ان��ة بكل ص��دق، 
السيما أنهم موكلون برعاية 
ضيوف الرحمن، فكانوا أه��الً 

لذلك.
وف��ي خ��ت��ام تصريحه شكر 
الشعلة جميع الفرق املشاركة 
ف��ي بعثة احل��ج الكويتية من 
وزارات ومؤسسات الدولة مثل 
وزارات: األوق����اف، الصحة، 
الداخلية، اخلارجية ممثلة في 
القنصلية الكويتية ف��ي ج��دة، 
وكذلك اإلدارة العامة لإلطفاء 
والهيئة العامة للشباب “جوالة 
الكويت” وكذلك جمعية الهالل 
األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى ك��ل ما 
قاموا به حتى استطاعوا حتقيق 
النجاح واحملافظة على التميز 
الذي اعتادت البعثة واحلمالت 
حتقيقه في السنوات املاضية، 
مضيفاً: إن جن��اح البعثة في 
عملها ينسب إل��ى جميع هذه 
اجلهات التي عملت بروح الفريق 
الواحد، التي تضافرت واجتهدت 
فنجحت في عملها، فلهم جميعاً 

جزيل الشكر وعظيم االمتنان.
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»املواساة اجلديد« يكشف عن توفير الفحص 
الشامل حتت شعار  »صحتك ثروتك«

أشاد بالدور الكبير الذي قامت به بعثة احلج الكويتية

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يهنئ خادم احلرمني بنجاح موسم احلج

انطالقا من مسؤوليته املجتمعية 
وفي اطار مساعيه لنشر الوعي  حول 
امل��خ��اط��ر الصحية وت��وف��ي��ر خدمات 
تشخيصية وعالجية ت��رق��ى ألفضل 
املستويات العاملية أعلن مستشفى 
املواساة اجلديد عن تقدمي نوعية شاملة 
م��ن ال��ف��ح��وص��ات ف��ي إط���ار ع��روض��ه 
الطبية املتنوعة على مدار العام بهدف 
التشجيع على اإلكتشاف املبكر ألي 
ع���ارض صحي وع��الج��ه ف��ي مراحله 
األول���ى وم��ا سيتبع ذل��ك م��ن إرت��ف��اع 

معدالت الشفاء بنسب كبيرة
وق��ال��ت م��دي��رة التسويق وتطوير 
األع��م��ال باملستشفى ع��ل��ي��اء السيد 
أن” مجموعة الفحوصات املشمولة 
ب��ال��ع��رض ت��اب��ع��ة ل����دى مستشفى 
املواساة اجلديد وعياداتة باملنقف....” 
وأشارت إلى أن  “مجموعة  الفحوصات 
ت��ش��م��ل ال��ف��ح��ص ال��ب��اط��ن��ي وأش��ع��ة 
ال��ص��در، وتخطيط ال��ق��ل��ب، وص��ورة 
ال��دم الكاملة، واختبار وظائف الكلى 
ووظائف الكبد، وحتليل الكوليسترول 
وال��ده��ون الثالثية،  وحتليل البول، 
وال��غ��دة الدرقية، وفحوصات السكر 
وفيتامني د، وفحص هشاشة العظام، 
ومسحة عنق الرحم وس��ون��ار الثدي 
للنساء، وفحص الدم الوقائي لسرطان 

البروستاتا للرجال .”
 وأكدت أن “الوقاية هي الدرع األول 

ال��ذي يتطلب معرفة ك��ف��اءة وظائف 
وأعضاء اجلسم احليوية ضد األمراض 
احملتملة خصوصاً أن بعض األمراض 
تظهر فجاءة من دون أى أعراض ومن 

هنا يأتي دور وأهمية التحاليل الطبية 
في تشخيص األمراض املختلفة.”

 وأضافت أن” الفحوصات الشاملة 
تساعد على تشخيص حالة املريض 

وال��ك��ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن األم����راض ف��ور 
ح��دوث��ه��ا وال��ب��دء ف��ي ت��ق��دمي ال��ع��الج 
املناسب بشكل سريع وفقاً ملا يؤكد 

عليه دوماً األخصائني .”

فهد الشعلة

مستشفى املواساة
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19 أغسطس اجلاري 17 حتى   من 

استشارية أمراض صدر من 
بريطانيا  تزور مستشفى املواساة 

أعلن مستشفى امل��واس��اة اجلديد عن زي��ارة  
استشارية األمراض الصدرية الدكتورة راجيني 

سودهيرلعيادة األمراض الصدرية.
وبهذه املناسبة عبرت  د. راجيني عن سعادتها 
بزيارة مستشفى املواساة اجلديدوالذي يعد من 
أحد املستشفيات الرائدة في الكويت مبا يحظى 
به  من سمعة طيبة ليس على مستوى الكويت 
ولكن على مستوى منطقة اخلليج ، مضيفاً من 
خ��الل ما رأيته وأطلعت عليه ف��إن املستشفى 
مجهز على أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت 

إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية.
وهذا دون شك يساعد الطبيب ويسهل عليه 

عمله، ويلبي  كافة متطلبات املرضى.
يذكر أن د.راجيني سودهير عضو الكلية 
امللكية لألطباء وعضو جمعية أم��راض الصدر 
البريطانية عضو اجلمعية األوروبية للجهاز 
التنفسي وتلقت تدريب مكثف في املستشفيات 
التعليمية ف���ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وعملت 
كاستشاري في أمراض الرئة لدى املستشفيات 
جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة وصاحبة 
خبرة طويلة  ف��ي تشخيص وع���الج  أم��راض 
اجلهاز التنفسي واألمراض العامة مثل الربوأو 
مرض اإلنسداد الرئوي املزمن وع��الج اختالل 
أمراض الرئة وعالج اضطرابات النوم وعالج 
وتشخيص سرطان الرئة وعالج اإلختالالت مثل 

منظار القصبات ومناظير الصدر
م��ن جانبها رحبت م��دي��رة تطوير األعمال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد علياء 

السيد بزيارة الدكتورة راجيني  سودهيرمؤكدة 
أنها من الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة 
ف���ي م��ج��ال اإلخ��ت��ص��اص وأن زي��ارت��ه��اإل��ى 
مستشفي امل��واس��اة اجل��دي��د يأتي انطالقا من 
حرص إدارة املستشفى على استقطاب الكفاءات 
الطبية واصحاب اخلبرات املميزة في مختلف 

اإلختصاصات الطبية.

راجيني سودهير

ه��ن��أت جمعية املهندسني 
ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة الشقيقة بنجاح 
موسم احلج احلالي ، وباجلهود 
الكبيرة التي قامت بها حمالت 
احل���ج ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر كل 
السبل ألداء احلجاج الكويتيني 

مناسكهم بكل يسر وسهولة. 
وق����ال أم���ني س���ر اجلمعية 
املهندس فهد ارديني العتيبي  : 
لقد ملسنا مجددا جهود اململكة 
الشقيقة في اجن��اح هذا املوسم 
وخاصة البنية التحتية العمالقة 
ال��ت��ي مت اجن���ازه���ا ف���ي اط���ار 
مشاريع التوسعات والتطوير 
الذي تشهده مناطق أداء فريضة 

احلج مبكة املكرمة. 
وأض�����اف ال��ع��ت��ي��ب��ي : وم��ن 
منطلق االن��ص��اف فإننا نشيد 
باجلهود الكبيرة التي قامت بها 
بعثة احلج واحلمالت الكويتية 
م��ن ناحية التنظيم واختيار 
األوق���ات الصحيحة مما ساهم 
كثيرا في تسهيل أداء احلجاج 
الكويتيني ملناسكهم بكل يسر 
وس��ه��ول��ة، مضيفا لقد شهدنا 
موسم حج رائعا جدا من حيث 
التنظيم وتأمني حجاج بيت الله 
احل��رام وحتريك ه��ذه اجلموع 
واألف��واج البشرية التي جتاوز 
عددها مليونني ونصف املليون 

فهد العتيبي حاج وحاجة .

أبدى إعجابه باملشاريع التوسعية والبنية التحتية العمالقة في مكة

»املهندسني«: جناح موسم احلج يستحق 
اإلشادة باململكة وبالبعثة الكويتية 

ش���ارك وف���د م��ن دي����وان احمل��اس��ب��ة في 
االج��ت��م��اع التاسع عشر ملجموعة العمل 
املعنية بالتدقيق البيئي لإلنتوساي والذي 
عقد خالل الفترة 6-9 أغسطس2019 في 
مدينة بانكوك- مملكة تايالند، وضم وفد 
الديوان املشارك كل من مهندس اختصاصي 
رئيسي بإدارة الدعم الفني رانيا العجيري 
وم��دق��ق مساعد ب����إدارة ال��رق��اب��ة املسبقة 

للشؤون االقتصادية هدى املطيري.
وقالت رانيه العجيري  إن هذا االجتماع 
يعد مبثابة منتدى لتبادل املعرفة واخلبرات 
آلخ��ر مستجدات قضايا التدقيق البيئي 
لألجهزة العليا للرقابة، حيث استضاف 
متحدثني ومتخصصني في مجال التدقيق 
البيئي لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا 
البيئية، كما استعرضت األج��ه��زة العليا 

للرقابة بعض جتارب التدقيق.
وأضافت العجيري أنه متت املصادقة على 
منتجات مجموعة العمل املعنية بالتدقيق 
البيئي )WGEA( مبوجب خطة العمل 

2017-2019، ومناقشة م��س��ودة خطة 
العمل القادمة للمجموعة 2022-2020.

وأش��ارت إلى أن وفد الديوان قدم خالل 
ال��زي��ارة عرضاً مرئياً ح��ول التقدم احملرز 
واألنشطة املنجزة بلجنة الرقابة البيئية 
واخلاصة باملنظمة العربية لألجهزة العليا 
 ARABOSAI للرقابة املالية واحملاسبة
WGEA     بصفته رئيس اللجنة، كما 
التقى الوفد برؤساء مكتب تدقيق الدولة 
مبملكة ت��اي��الن��د ك��ل م��ن البروفيسور د. 
أوراف���ني ف��ون��س��وان – م��ف��وض مراجعات 
ح��س��اب��ات ال��دول��ة وب��راج��اك ب��ون جوجن 

– املدقق العام.
جدير بالذكر أن مشاركة وف��د الديوان 
ب��االج��ت��م��اع ت��ه��دف إل���ى ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة 
واخلبرات بأعمال التدقيق وتطوير املهارات 
املهنية والتي يسعى دي��وان احملاسبة من 
خاللها ال��ى تطوير ق��درات العاملني لديه 
واط��الع��ه��م ع��ل��ى آخ���ر م��س��ت��ج��دات العمل 

رانيا العجيري وهدى املطيري مع مسؤولني في االنتوسايالرقابي.

ديوان احملاسبة شارك في اجتماعات التدقيق البيئي لألنتوساي  

غ������ادر احل���ج���اج 
امل��ت��ع��ج��ل��ون مشعر 
م����ن����ى ب����ع����د رم����ي 
اجل����م����رات ال��ث��الث 
متجهني إل��ى احل��رم 
املكي الشريف ألداء 
طواف الوداع.وتشمل 
م���ن���اس���ك احل���ج���اج 
في اليوم الثاني من 
أي���ام التشريق رمي 
اجلمرات الصغرى ثم 
الوسطى ثم الكبرى 
ب��ال��ت��رت��ي��ب بسبع 
حصيات يكبر احلاج 
م���ع ك���ل ح��ص��اة في 
الفترة املمتدة من بعد 
زوال الظل حتى آخر 

الليل.
وي��س��ن للحاج ان 
يدعو عند اجلمرتني 
الصغرى والوسطى 
فيما يجوز للمتعجل 
ان ينفر م��ن مشعر 
م��ن��ى ق��ب��ي��ل غ���روب 
ش��م��س ي���وم 12 ذي 
احل��ج��ة ف���إن غ��رب��ت 
شمسه ل��زم��ه املبيت 

والرمي يوم 13 
.ووج��ه��ت وزارة 
احل������ج وال���ع���م���رة 
السعودية عبر رسائل 
ت��وع��وي��ة ب��ض��رورة 
االل����ت����زام مب��واع��ي��د 
وم��س��ارات وج���داول 
التفويج وبتعليمات 

املسؤولني عنها.

منى تودع احلجاج

احلجاج املتعجلون يختتمون مناسكهم
برمي اجلمرات الثالث وطواف الوداع

احلجاج املتعجلون بعد رمي اجلمرات


