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القناعي والجار اهلل يرافقان رئيس الوزراء في جولته
يرافق س���مو رئيس مجلس ال������وزراء الش���يخ 
ناص���ر احملمد في جولته لدول امي���ركا اجلنوبي�����ة 
امني الس���ر العام جلمعية الصحافيني فيصل القناعي 
ورئي����س حترير جريدة »السياسة« احمد اجلاراهلل 
ووفد اعالمي وصحافي كبير ضمن الوفد املرافق لسموه 
وتستمر اجلولة من يوم 11 يوليو اجلاري وحتى يوم 

1 اغسطس.

)كرم دياب(جانب من احلضور في مجلس العزاء  أحد احلضور يقدم واجب العزاء  

املشاركون في احلملة خالل زيارتهم ملجمع سليل اجلهراء

جانب من الفحص

غلوم: عزاؤنا أن السيد فضل اهلل ترك إرثًا كبيرًا في كتبه وخطاباته

عادل الشنان
أقامت حسينية البلوش مجلس عزاء لوفاة آية اهلل العظمى املرجع 
السيد محمد حسني فضل اهلل حضره عدد كبير من املعزين من بينهم 
بعض الش���خصيات السياسية واإلعالمية وكان أول املتحدثني احلاج 
فؤاد عاش���ور الذي أكد انه ش���اهد أبلغ محاضرات السيد فضل اهلل 
وهو مسجى في مسجد السبطني حني استذكر اجلميع كلماته اخلالدة 
في س���احات التقارب واأللفة بني املس���لمني التي طاملا نادى بها حتى 
آخر حلظات حياته كانت وصيته »الفتنة الش���يعية � السنية حرام.. 

حرام.. حرام«.
وأشار عاشور إلى ان حادثة بئر العبد التي كانت مجزرة نتج عنها 
80 شهيدا و160 جريحا وانهدمت فيها األبنية كان هدف أميركا وإسرائيل 
منها القضاء على السيد فضل اهلل إال ان حكمة اهلل سبحانه وتعالى 

أنقذته ليعيش ربع قرن يشهد خالله انهزاماتهما.
واشار الى ان ذكر ابن آدم ميوت إال من ثالث وهي صدق����ة جاري����ة 
وعل����م ينتفع به وولد صالح والسيد فضل اهلل له مشاريع رأيناه�����ا 
وغيره����ا الكثير سمعنا عنه في خدمة األيتام واملسنني والفق�����راء 
م���ن إخواننا املس���لمني أما العلم فمنذ ان ك�����نا ش���باب���ا ونح������ن 
نت�����داول كتبه ومؤلفاته وشرائط محاضراته وأخيرا أوالده وتالمذت����ه 

مي���ألون الساحات واجلامعات.
بدوره قال هاشم الوزان ان السيد فضل اهلل كان يعلم الشباب كيف 
يعيشون الدعاء في قراءته وكيف يتخطون جميع احلواجز ليشعروا 
بعالقة ش���خصية مع خالقهم ويطلبون منه ما يش���اءون؟ وإذا قرأوا 
القرآن كيف يترجمون مفاهيمه لتكون منهاجا حلياتهم وكيف يكون 
أهل البيت عليهم الس���الم قدوتهم؟ وفي احلوار كان السيد فضل اهلل 
يحث على انفتاح القلوب مع اآلخرين ومناقشتهم وفق ميزان العقل 
والعدل وعدم خسارة أي كان ألن املستقبل في وحدة املسلمني مبختلف 

أطيافهم ومذاهبهم.
وقرأ الش���يخ حامد صالح مجلس عزاء في ذكرى استشهاد اإلمام 
موسى بن جعفر الكاظم گ وأهدى ثوابه الى روح السيد فضل اهلل 
وأشار خالله الى بعض كلمات السيد فضل اهلل ومنها »تتحول املعرفة 
الى عنصر حي مينح اإلنس���ان فكرا موسوعيا علميا في كل مفردات 
النعم كما مينحه حركة االنفتاح في العبادة مع اهلل جل جالله وشكره 
وحمده«، ومبينا ان الس���يد فض���ل اهلل كان يوجه ويقول »من املفيد 
دراسة التيارات وفكرها مبختلف تطلعاتها في صلب دراسة احلوزات 
العلمية حتى ال حتدث انحرافات فكرية وثقافية ألبنائنا عند احتكاكهم 

بها في خارج البلدان اإلسالمية«.

من جانبه، قال السيد محمد احلسيني ان السيد فضل اهلل منذ بداية 
حياته كان من أصحاب العلم واملهتمني بنشره، كما انه قد تأسس في 
النجف على أيدي املراجع العظام وحمل هموم األمة اإلس���المية وكان 
رمزا للتآخي والوحدة، باالضافة الى دوره الكبير في دحر الصهاينة 

وبناء جيل من املجاهدين واملقاومني.
من جهته أشار وكيل السيد فضل اهلل في الكويت إمام مسجد السيد 
هاش���م بهبهاني الشيخ علي حسن غلوم الى ان السيد فضل اهلل قدم 
منوذجا فريدا للمرجعية خلقته عدة عوامل بفضل إحاطته الواسعة 
في علوم السياسة واالقتصاد واالجتماع والتربية والفلسفة املعاصرة 
بشقيها الغربي والشرقي وأيضا من خالل الرجوع الى أهل االختصاص 
في كل مجال، كما انه انفتح على الثقافات واألديان املختلفة واملذاهب 
املتباينة وقدم لهم اإلسالم بصورته احلقيقية فكسر احلواجز النفسية 
التي خلقتها الظروف وتصرفات بعض الذين ينسبون أنفسهم للدين 
اإلسالمي، مشيرا الى ان فضل اهلل كان القرآن الكرمي هو مدرسته التي 

يعتمد عليها في بناء املعرفة اإلسالمية.
وختم حديثه بالقول ان خسارتنا كبيرة برحيل هذا املرجع الكبير 
واملفك���ر اإلس���المي، اال ان عزاءنا ان���ه ترك لنا إرثا كبي���را في كتبه 

وخطاباته.

خالل مجلس عزاء في حسينية البلوش

آل بن علي: »خلك طبيعي« حققت أهدافها 
ورفعت مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين

الوقائية والتشخيصية من خالل 
اللقاء املباشر بني مقدمي الرعاية 
الصحية من أطباء مختصني وهيئة 
متريضية دون احلاجة الى زيارة 
مراكز الرعاية الصحية، واالهم من 
ذلك االكتشاف املبكر ملرض ضغط 
الدم من خالل الفحص السريع، 
كما أننا نفخر بكس����ب ش����ريك 
مميز ف����ي تعزيز صحة املجتمع 
ايكويت  الكويتي يتمثل بشركة 
للبتروكيماويات التي أضافت لبنة 
مميزة في نش����ر الوعي الصحي 
من خالل تبني القضايا الصحية 
والتوعوي����ة وإبرازها للمجتمع 
ابداعي����ة ناجحة وذلك  بصورة 
ببذل اجلهد والدعم املالي واالداري 
والتقني للحملة، مما أدى لنجاحها 

وظهورها بالصورة املميزة.
وعق���ب استش���اري الصحة 
العامة ب���وزارة الصحة د.أحمد 
الشطي على هذه النتائج بقوله: 
نحن سعداء جدا بنجاح احلملة 
والذي ملسناه ميدانيا من ناحية 
املواقع من  كثافة االقبال عل���ى 
جهة واالستفادة من الفحوصات 
والنصائح الطبية من جهة اخرى. 
وان وزارة الصحة ستقدم دوما 
دعمها الكامل ملثل هذه املبادرات 
الت���ي تعكس االنتم���اء الوطني 
للشركات ومسؤوليتها االجتماعية 
جتاه املجتمع والوطن، والشكر 
موصول لش���ركة ايكويت على 
دورها املجتمعي الفاعل من خالل 
تبني مثل هذه اخلطوات التنموية 
انطالقا من دوره���ا في تأصيل 
مبادئ املسؤولية املجتمعية في 

املجتمع الكويتي.

وأضاف آل بن علي ان »خلك 
طبيعي« امتداد لبرنامج ايكويت 
للمسؤولية املجتمعية الذي تأسس 
في سنة 2006 يسعى الى حتقيق 
التنمية املس���تدامة في املجتمع 
الكويتي، خصوصا في املجاالت 
الصحية والتوعوية والتربوية من 
خالل اطالق مجموعة من احلمالت 
العالقة بالتعاون  املتكاملة ذات 
مع اجلهات املختصة، معربا عن 
خالص الشكر والتقدير الى وزارة 
الصحة عل���ى دعمها الالمحدود 
وتعاونها الشامل في سبيل جناح 

حملة »خلك طبيعي«.
أك���دت د.آمال  من جانبه���ا، 
اليحيى اختصاصية صحة عامة/ 
مكتب الوكيل املس���اعد لشؤون 
الصح���ة ف���ي وزارة الصحة ان 
مب���ادرة »خلك طبيعي« جنحت 
ف���ي الوصول ال���ى الناس عبر 
استهدافها أكبر املجمعات التجارية 

في الكويت والعديد من الدواوين 
في كل احملافظات، وقد زار مواقع 
احلملة في املجمعات التجارية عدة 
آالف من االشخاص حيث بلغ عدد 
احلاالت التي قامت بالفحص 3379 
حالة، وبلغت نسبة احلاالت غير 
الطبيعية منها تقريبا 25% كما مت 
فحص 379 شخصا خالل زيارات 
الديوانيات وبلغ عدد القراءات غير 
الطبيعية منها 139 حالة بواقع 
36.7%. ومت حتويل بعض احلاالت 
احلرجة لطوارئ املستش���فيات 
العامة والبعض اآلخر ملراجعة 
اطباء الرعاية االولية بعد تزويد 
احلاالت بنتائج قراءات الضغط 

والسكر في الدم.
اليحي����ى: نحن في  وتابعت 
وزارة الصحة نثمن هذا النجاح 
للحملة ألنه خطوة صحيحة نحو 
تس����هيل تبني السلوك الصحي 
بني االفراد بتوفير اخلدمة الطبية 

في آخر نشاط ضمن حملتها 
املجتمعي���ة الش���املة للتوعية 
بأم���راض ضغ���ط ال���دم »خلك 
طبيعي« أحييت شركة ايكويت 
للبتركيماوي���ات يومها املفتوح 
االخير في مجمع سليل اجلهراء 
وشارك فريق الشركة والفريق 
الطبي املرافق للحملة من وزارة 
الفحوصات  الصحة في أنشطة 
الطبي���ة املجاني���ة لضغط الدم 
ومستوى الس���كر في الدم لكل 
زوار موقع احلملة من رواد مجمع 

سليل اجلهراء.
وق���ال نائب رئيس ش���ركة 
ايكويت للشؤون الفنية ورئيس 
فري���ق ايكوي���ت للمس���ؤولية 
املجتمعي���ة محم���د آل بن علي: 
ان جن���اح حملة »خلك طبيعي« 
انعك���س من خالل اس���تقطابها 
جلمي���ع الش���رائح املس���تهدفة 
من املجتم���ع وهي البالغون من 
مواطنني ومقيمني من اجلنسني 
ورفع مس���توى الوعي الصحي 
لديهم عن خطورة مرض ارتفاع 
ضغط الدم، وجنحت احلملة بشكل 
مؤثر من خالل لفت نظر اجلميع 
الى الرس���الة التي ركزت عليها 
احلملة أال وهي ضرورة الفحص 
الدوري لضغط الدم ومدى أهمية 
اتباع نظام حياة صحية، حيث 
شددت احلملة على مبدأ الوقاية 
الصحية جتاه مرض ضغط الدم 
املعروف كذلك بالقاتل الصامت، 
وقد القت هذه احلملة تفاعال مميزا 
من االوساط الشعبية وسجلت 
أرقاما قياسية في عدد زوار مواقع 

االيام املفتوحة عبر الكويت.

»إيكويت« اختتمت حملتها »خلك طبيعي« في مجمع سليل الجهراء

الجيش يجري تمرينًا بحريًا مشتركًا 
مع القوات البحرية الصديقة

النصار: االعتماد على الطاقة المتجددة 
يحافظ على الموارد النفطية

أج���رت القوة البحرية الكويتي���ة )قيادة قوة 
الواج���ب 152( والقوات البحرية الصديقة مترينا 
بحريا مشتركا في املنطقة الواقعة بني جزيرة ام 
املرادم باجتاه الش���مال والشمال الشرقي جلزيرة 
قاروه على مسافة 30 ميال بحريا خالل الفترة من 

11 الى 14 من الشهر اجلاري.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي باجليش في بيان 
لها امس ان هذا التمرين يأتي ضمن اطار التعاون 
لبحريات دول التحال���ف البحري والتدريب على 
حماية املالحة البحرية للسفن التجارية واملدنية 
املتواجدة في مياه اخلليج العربي وتأمني وضمان 

امن وسالمة االرواح والبيئة البحرية.
واهابت املديرية بجمي���ع املواطنني واملقيمني 
من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه الى عدم 
االقتراب من املنطقة املذكورة خالل الفترة املعلنة 

حرصا على سالمتهم.

ذكر معهد االبحاث العلمية ان اعتماد الكويت على 
الطاقة املتجددة في توليد الكهرباء وحتلية املياه من 
شأنه احملافظة على مواردها النفطية واالستفادة منها 
كمصدر شبه وحيد للدخل الوطني اضافة الى كونها 

طاقة صديقة للبيئة وحتافظ عليها.
واشار الباحث في املعهد وليد النصار في تصريح 
ل� »كونا« الى اعداده دراسة خاصة بهذا املوضوع وقيام 
املعهد حاليا بتصميم وتنفيذ حلول هندسية متكاملة 
لتحلية املياه باستخدام مصادر الطاقة املتجددة مثل 
الرياح وذلك في احملطة التجريبية في منطقة كبد.

وأوضح أن بداية تنفيذ املشروع تكون باستخراج 
الطاقة املتجددة من الرياح والطاقة الشمسية النتاج 
الطاق����ة الكهربائية ومن ثم تش����غيل مضخات املاء 
اخلاصة باس����تخراج املياه اجلوفي����ة من عمق 120 
مترا حتت سطح األرض واس����تخدام نفس املصدر 
لتشغيل محطة صغيرة لتحلية املياه بتقنية التناضح 

العكسي.
وقال النصار العضو في فريق العمل املنفذ لهذه 
الدراسة التابعة للمعهد ان يوم الثالثاء املاضي شهد 
تركي����ب توربني الهواء في منطق����ة كبد للبدء بهذه 
التجربة على أن تتم اضافة وحدة التناضح العكسي 
ف����ي وقت الحق بعد االنتهاء من تركيب وتش����غيل 

اللوحات الشمسية.


