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سلط الضوء حول أحدث االتجاهات في قطاع الرعاية الصحية

Fit & Fabulous إقبال مميز على جناح مستشفى طيبة في معرض
انتهــاز أي فرصــة مــن أجــل 
تقــدمي النصح واإلرشــاد إلى 
كل اجلماهيــر علــى مختلــف 
أعمارهــم، وتســليط الضوء 
علــى أهم التطورات في مجال 
الصحة والعناية الشخصية، 
مبا يعود بالنفع عليهم وعلى 
وطننا احلبيب الكويت«. وفي 
هذا السياق، أضاف الفضالة: »إن 
اعتماد أسلوب صحي في احلياة 
اليوميــة يعكس قوة املجتمع 
ككل. نحن فخورون برعاية مثل 
هذه املعارض الرائدة التي تهدف 
إلى تشجيع حياة أفضل وأكثر 

صحة«.

األخرى. ومن جهته، قال نائب 
الرئيس التنفيذي لدى مستشفى 
طيبة راشد الفضالة: »يسعدنا 
دائما ان نشارك في الفعاليات 
التي تساهم في تثقيف وتوعية 
املجتمع باملمارسات اخلاطئة 
والسبل الصحيحة للحصول 
على حياة أكثر صحة وخالية 
من األمراض، وذلك انطالقا من 
اســتراتيجيتنا املستدامة لرد 
اجلميل للمجتمع الكويتي عبر 
املبادرات املختلفة«. وأضاف: 
»نحن مســتمرون في حتقيق 
أهدافنا املتعلقة باملســؤولية 
املجتمعيــة ولــن نتوانى عن 

مــن خــالل التغذيــة اجليــدة 
وجتنب املمارسات اخلاطئة التي 
أصبحت شائعة في مجتمعنا. 
كمــا اســتعرض العديــد مــن 
اخلدمات مسلطا الضوء على 
خدمات قسم التغذية العالجية 
باملستشــفى املتعلقة بتحليل 
اجلينات الوراثية، والذي يقدم 
فهمــا أعمق للطبيعة اجلينية 
لكل شــخص، وبناء عليه يتم 
حتديد الســلوكيات الغذائية 
والدوائيــة املرتبطــة بها. كما 
قدم املستشفى للزائرين عددا 
من العروض احلصرية املرتبطة 
بقسم التغذية، فضال عن أقسامه 

أعلن مستشفى طيبة، الرائد 
فــي تقــدمي اخلدمــات الطبية 
املتميزة في الكويت، عن جناح 
 Fit & مشــاركته في معــرض
Fabulous وعن اإلقبال الكبير 
الذي القاه جناحه خالل فترة 
املعرض، والذي أقيم في قاعة 

برستيج في األڤنيوز.
وخــالل فعاليات املعرض، 
قــام ممثلو مستشــفى طيبة، 
وعلى رأسهم إخصائي التغذية 
أ.سامي البدر بتقدمي النصائح 
واإلرشــادات للزائرين وكافة 
احلضور في املعرض حول سبل 
احلفاظ على الصحة واجلسم 

جانب من املعرض  هدف املعرض التشجيع على حياة أفضل وأكثر صحة

راشد الفضالة 

مشاركون في املعرض 

ندوة فكرية شارك فيها عدد من المتخصصين

املستشارية اإليرانية نظمت »عاشوراء.. امتداد للرسالة النبوية«

 »املخدرات« من أبرز محاور »املواطنة وتعزيز قيم الوالء واالنتماء«

محمود الموسوي

املستشــارية  عقــدت 
إيران  الثقافيــة جلمهورية 
الكويــت  اإلســالمية فــي 
نــدوة فكرية حتــت عنوان 
»عاشوراء.. امتداد للرسالة 
النبوية«، مبشاركة عدد من 

املتخصصني.
عريــف  قــال  بدايــة،   
الندوة عضو املستشــارية 
الثقافية د.سمير أرشدي إن 
نهضة اإلمام احلســني »ع« 
هــي محور وحــدة املذاهب 
اإلسالمية ومبادئه ومدرسة 
العاملي  للتالحم والتواصل 
ومقارعة الظلم واالستبداد 
في كل زمان ومكان، مشددا 
علــى أهمية االقتداء باإلمام 
احلسني الذي ضحى بالنفس 
والنفيس من أجل أن تكون 
كلمة اهلل هي العليا، وكلمة 

الذين كفروا هي السفلى. 
مــن جهته، قال الشــيخ 
د. فاضــل املالكــي إن أبرز 
مــا تتميــز به ثــورة اإلمام 
احلسني »ع« أن هدفها األول 
كان يتمثل في إحقاق احلق 
اإلنساني على سطح األرض.

 وأشار املالكي إلى وجود 
الثورة  وجهــني ربطا بــني 
احلسينية ورساالت األنبياء، 
حيث جند أن هناك قاســما 
مشتركا بني رســالة اإلمام 
ورســاالت األنبيــاء وهــي 
حترير اإلنسان من كل أنواع 
الظلم والعبودية وحتقيق 
العدالــة االجتماعية وإعالء 
كرامة اإلنســان وبناء دولة 
قــادرة علــى تأمــني احلكم 
مبقاصد الشريعة، مبينا أن 
االمام كان يهــدف من وراء 
رســالته إلصالح املشــاكل 
االجتماعيــة والسياســية 
ومقارعة الظاملني في جهاز 
الدولة الذي كان ســائدا في 
تلك الفترة من خالل اعتماده 

على الكلمة احلقة.
ولفت املالكي إلى أن اإلمام 
احلسني لم يفرض نفسه على 
الناس فرضا ملبايعته اقتداء 

بجــده رســول اهلل »ص«، 
مضيفا ان اخلالف نشب بني 
احلسني »ع« ويزيد بسبب 
رفض اإلمام مبايعة األخير 

ألسباب قام بتفنيدها.
»ميكننــا  وأردف: 
االستفادة من ثورة اإلمام في 
إعالء مبدأ التعايش السلمي 
مع اجلميع وعدم االستجابة 
والتحلــي  لالســتفزازات 
باحللــم واحلكمة، مشــيرا 
الــى ان الثورة احلســينية 
يجب ان توظــف لتكريس 
هذه احلقيقة، خصوصا في 
ظل هذه الفترة التي تعيش 
فيها البشرية أتونا ملتهبا، 
متمنيــا على العقالء تدارك 

هذا األمر«.
من جانبه، خصص وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
السابق د.عبدالهادي الصالح 
حديثه في الندوة حول محور 
»احلوار والفوائد التي ميكن 
ان تترتب عليه«، الفتا إلى ان 
ثورة اإلمام لم تكن ثورة ضد 
الظلــم والطغيان قط وإمنا 
دعوة إلى اإلصالح وتكريس 

املفاهيم اإلنسانية.
 وقــال الصالــح: »مــن 
املتعارف عليــه أن احلوار 
عادة يكون بني األشــخاص 
الذيــن لديهم اختــالف في 
وجهــات النظر إال أن اإلمام 
أعــداءه  حــاور  احلســني 

إلقناعهم مببادئ ثورته«.

 وضــرب الصالح أمثلة 
القــرآن الكرمي  عديدة مــن 
واألحاديــث النبويــة التي 
تتحدث مضامينها عن احلوار 
واجلدال، مبينا ان احلسني 
رضــوان اهلل عليه حاجج 
فــي بيت والــي املدينة قبل 
خروجه إلى مكة األشخاص 
الذين دعــوه ملبايعة يزيد، 
وأوضح لهم األسباب التي 
تدعــوه إلى رفــض البيعة 
»أنا أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة، ومختلف املالئكة، 
ومحل الرحمة، بنا فتح اهلل 

وبنا يختم.
 وتابع: »ان احلسني وفي 
خضم احلرب طلب من أعدائه 
االســتماع إليه حملاورتهم، 
حيــث دعاهــم إلــى اتباعه 
نحو ســبيل الرشاد، مؤكدا 
ان حوار االمام لم يكن حوار 
استضعاف أو استجداء وإمنا 
كان حوار عزة »أال وان الدعي 
بن الدعي قد ركز بني اثنتني 
السلة والذلة، وهيهات منا 

الذلة«.
وتســاءل الصالــح عن 
مدى مشروعية احلوار مع 
أعدائنا في واقعنا املعاصر؟ 
مبينا أن احلوار جائز مثلما 
فعلت اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية مع أميركا التي دائما 
ما يــردد الشــعب اإليراني 
شعاره »املوت ألميركا« وذلك 
للحصول على مكتســبات 

تعود بالنفــع على بالدها، 
مثلمــا فعلــت فــي امللــف 

النووي.
وذكر أن الكويت معروفة 
بنهجها الذي يدعو دائما إلى 
احلوار كســبيل أفضل من 
حمل الســالح، مثلما فعلت 
في امللفني السوري واليمني.

من ناحيته، قال اإلعالمي 
أنطوان بارا ان ملحمة كربالء 
ال ميكن النظر إليها كما ينظر 
لبقية املالحم األخرى، مضيفا 
أن احلســينية هــي ملحمة 
إنســانية عقائدية بامتياز 
استمدت وجودها من عترة 
الرســول ژ ودفع مقابلها 

ثمنا باهظا.
 وأضاف بــارا ان االمام 
كان يقصد من وراء خروجه 
اإلصالح وتقومي االنحرافات 
التي كانت ســائدة في تلك 
الفتــرة، مبينــا ان خــروج 
احلسني كان مسيرا وليس 
مخيرا، فالعناية االلهية هي 
التي اختارتــه للقيام بهذه 
املهمة، الفتا إلــى ان حركة 
االمام تذكرنا بحركة خروج 
املسيح عليه السالم إلى بني 

اسرائيل.
 وفي اخلتام، قال اإلعالمي 
حســن األنصاري »إنه من 
الصعــب ان جند في تاريخ 
البشرية كله يوما مثل هذا 
اليوم الفريد وابطاال كأولئك 
الشــاهقني، مشيرا  األبطال 
الى أن تاريخ اإلسالم مترع 
الزاخرة بقداسة  باملشــاهد 
احلق وشرف التضحية، الفتا 
إلى ان يوم كربالء كان فريدا 
في تاريخ اآلالم والبطوالت 
التضحية واملجد  وتاريــخ 
وتاريخ املأساة والعظمة وفي 
تاريخ احلق الذي شهد في 

ذلك اليوم«..
 وأضاف االنصاري: »ان 
أعظم ما صنع احلسني وأهله 
وصحبــه في يــوم كربالء 
هو جعلهم احلق قيمة ذاته 
ومثوبــة نفســه فلــم يعد 
النصــر مزية لــه ولم تعد 

الهزمية إزراء به«.

د. سمير ارشدي مترئسا الندوة بحضور د.فاضل املالكي ود.عبدالهادي الصالح وأنطوان بارا وحسن األنصاري 

»األسترالية« تكرّم طالبها املتدربني

أقامت كلية الهندسة بالكلية األسترالية في 
الكويت حفل تكرمي لطالبها املتدربني وذلك تقديرا 
ملشــاركة 25 طالبا وطالبة في »برنامج ربيع 
وصيف التدريبي«. وقد شــهد احلفل حضور 
ممثلني عن جهات العمل من مختلف القطاعات، 
الذين قاموا باإلشراف على الطالب وتوجيههم 

على مدى ستة أسابيع من التدريب العملي.
وشملت جهات العمل التي استضافت طالب 
الكلية األسترالية كال من: شركة نفط الكويت، 
شــركة البترول الوطنيــة الكويتية، املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب، صناعات 
التبريد، شلومبرجر، شركة اخلرافي ناشيونال، 
دار مستشارو اخلليج، ويذرفورد إنترناشيونل، 

جوفسكو، وصناعات الكوك البترولي. 
وقــد طرحــت كلية الهندســة لــدى الكلية 
األسترالية في الكويت في بداية العام الدراسي 
الوحــدة التدريبيــة اجلديدة املســتوحاة من 

مؤسســة كنديــة خلريجــي الثانويــة حيــث 
تتمتع بتاريخ حافل مــن تخريج الطالب إلى 
ســوق العمــل. وتضمن ذلك النمــوذج ورش 
عمــل لإلعداد لتولــي الوظائف، وبعض املهام 
التدريبية التي متكن الطالب من التعرف على 

قدراتهم كمهندسني.
وبهــذه املناســبة، صرحت جمانة تاســي، 
منســق لبرنامج التدريب لدى كلية الهندسة، 
قائلة: »لقد متكن الطالب من اكتساب اخلبرة 
العملية، باإلضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم. 
وكان لبرنامج التعلم القائم على املشروعات، 
الــذي طرحته الكلية األســترالية في الكويت 
)PBL( دور بــارز في إعــداد الطالب للتعرف 
على كيفية العمل اجلماعي. كما أظهرو الطالب 
كفاءة ومهــارات قيادية باإلضافة الى قوة في 
الشخصية متكنهم من احلصول على وظائف 

مهمة في املستقبل.«

جامعة اخلليج حتتفل بتخريج 736  من طلبتها اليوم
برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى، حتتفل جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة احلادية 
عشرة من طلبة البكالوريوس والدفعة السابعة 
من طلبة املاجسشتير للعام اجلامعي 20١5/20١6 
والذي سيقام مساء اليوم الثالثاء على املسرح 

الروماني باحلرم اجلامعي في مشرف.
وأكدت رئيسة العالقات العامة أسيل التركيت 
أن االحتفاليــة هذا العــام تأتي ونحن نحتفل 
بتخريــج فوج جديــد من خريجــي اجلامعة 
بلغ عــدده 736 طالبــا وطالبة فــي مرحلتي 
البكالوريوس واملاجستير، والذي يعتبر رافدا 
جديدا من روافد البناء والتعمير في بلدنا الغالي 
الكويت، وسوف يرعى االحتفالية ويحضرها 
وزيــر التربية ووزير التعليــم العالي د.بدر 

العيسى ووزير اإلعالم ووزير الدولة للشباب 
الشيخ سلمان احلمود ورئيس مجلس األمناء 
د.سالم مرزوق الطحيح وأعضاء مجلس األمناء 
ورئيس اجلامعــة د.دونالد بيتــس وأعضاء 
هيئة التدريس فيها، كما ســيحضرها الطلبة 
اخلريجون من حملة البكالوريوس واملاجستير 

وعائالتهم.
وأضافت رئيسة العالقات العامة في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا أن اجلامعة تبارك 
للخريجني واخلريجــات وعائالتهم بالتخرج 
وتتمنى لهم مستقبال باهرا في حياتهم العملية، 
مؤكــدة أن اجلامعة دائمــا ما حترص على أن 
يكون حفل التخرج عالمة مضيئة يختتم بها 
مسيرته اجلامعية، وتستعد له اجلامعة بكامل 

استعداداتها، وهذا ما نحرص عليه دائما.

صورة جتمع الطالب املتدربني وأعضاء من إدارة الكلية األسترالية 

أرشدي: ضرورة 
االقتداء باإلمام 
احلسني الذي 
ضحى بالنفس 

والنفيس من أجل 
أن تكون كلمة اهلل 

هي العليا

املالكي: أبرز ما 
تتميز به ثورة 

اإلمام احلسني 
»ع« أن هدفها 

األول كان إحقاق 
احلق اإلنساني 

على سطح األرض

آالء خليفة

أعلن عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
د.حمود القشعان عن أن ملتقى »املواطنة وتعزيز قيم 
الوالء واالنتماء« ستنظمه كلية العلوم االجتماعية حتت 
رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد خالل 
الفترة من ٨ - ١0 نوفمبر بالتعاون مع وزارة الداخلية 
ومكتب اإلمناء االجتماعي ومركز دراسات وأبحاث املرأة 

والبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة.
وقال القشعان خالل مؤمتر صحافي عقدته الكلية 
صبــاح امس إن هــذا هو امللتقى الثالــث الذي تقيمه 
كليــة العلــوم االجتماعية، الفتا إلى أنه ســيركز من 
خالل 20 ورشــة عمل مبشاركة أساتذة ومتخصصني 
في مجاالت عدة ســيقدمون ورش عمل تخدم تعزيز 
االنتماء والوالء مبشــاركة ضيــوف من دول اخلليج 
العربي ومن األمم املتحدة الفتا إلى أن امللتقى سيركز 
على قضية املخدرات التي أصبحت الثغرة األساسية 

للدخول على شباب دول مجلس التعاون اخلليجي ولهذا 
كلما كان الشــاب أسيرا للمادة املخدرة تزعزع األمان 
واالطمئنان في بالدنا. وذكر القشعان أن بنك اخلليج 
سيقدم ورشــة عمل حول غسيل األموال ودورها في 
املخدرات موضحا أن امللتقى يعتبر شراكة مجتمعية 
بني كلية العلوم االجتماعية ووزارة الداخلية مشيدا 
بالتعاون اإليجابي من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية 
وفريــق العمل بإدارة مكافحة املخــدرات وكلية األمن 
الوطني في وزارة الداخلية الذي يجسد روح األسرة 
الكويتيــة التي حترص على دمــع اجلانب األكادميي 
العلمــي باجلانب امليداني موجها لوزارة الداخلية كل 
الشــكر والتقدير لدورها اإليجابي في خدمة املجتمع. 
وأشــار إلى أن ملتقى العام املاضي سلط الضوء على 
قضيــة العنف وكانت نتائجــه إيجابية العام احلالي 
بانخفاض نسبة العنف في جامعة الكويت، مشيرا إلى 
ان امللتقى سيخدم بالد الوطن العربي كافة السيما في 
ظل األوضاع السياسية املضطربة موضحا ان اضطراب 

املناطق اإلقليمية في الوطن العربي سيجعل اخلليج 
العنصر املوجه له جتارة املخدرات ومع األسف ستكون 
الكويت هي نقطة لعبور جتار املخدرات ان لم نفلح في 
خفض الطلب على املخدرات داخل الكويت. من ناحيتها 
ذكرت املنسق العام للملتقى ابتسام القعود ان امللتقى 
يتضمن حلقتني نقاشــيتني سيتحدث خاللها اساتذة 
من الكلية وأيضا إعالميني وسياســيني ممن لهم دور 
في املجتمع ومنهم سامي النصف ود.محمد الرميحي 
ود.علي الطراح الذين سيتحدثون عن املواطنة في دول 
اخلليج وكيفية تفعيلها. وكشف أستاذ االثنربولوجيا 
واآلثار بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت د.حسن 
أشــكناني عن اقامة معرض مصاحــب للملتقى وهو 
معــرض تراثي يعتبر هو األول من نوعه في الكويت 
وســيتم من خالله دعوة املختصني واحلرفيني الذين 
لهم انشطة في تاريخ الكويت وكذلك اصحاب املتاحف 
اخلاصة موضحا ان ايصــال مفاهيم الوالء واالنتماء 
والوحدة الوطنية واملجتمعية يكون من خالل عرض.
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