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اخلميس ٤ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

احلسينيات أحيت الليلة الرابعة من احملرم: 
ضرورة تطهير النفس البشرية وإصالحها

اخلطباء دعوا إلى التقرب إلى اهللا باألعمال الصاحلة وحسن اخللق

(أحمد علي) جانب من احلضور في حسينية البلوش 

عبداهللا الراكان

واصلــت احلســينيات 
ومجالس ذكــر اهل البيت 
النبوي إحياء ليالي شــهر 
احملرم حيث تناول اخلطباء 
فــي الليلة الرابعــة أهمية 
تطهير النفــس وإصالحها 
في مختلف مراحل العمر. 

البلوش  وفي حسينية 
مبنطقــة اجلابريــة ارتقى 
الشيخ حسني املعتوق املنبر 
واســتهل محاضرته باآلية 
الكرمية (قل يا عبادي الذين 

أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة 
اهللا إن اهللا يغفــر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفــور الرحيم)، مؤكدا ان املؤمن مطالب 
باالهتمام بنفسه مبعنى تطهيرها وإصالحها، 
مشيرا الى ان األنبياء أرسلوا لكي يعلمونا 
كيفية تطهير النفس، وان اإلنسان اذا جلأ 

إلى اهللا فلن يتركه.
وأشــار املعتوق الــى ان هناك خطوات 
اذا طبقها املؤمن فسيصلح من نفسه وهي 
االلتجاء الى اهللا عــز وجل واالمتناع عن 
االعمال الســيئة، والقيام مبــا يقربنا الى 
اخلالق مثل اإلحســان الى الناس وحسن 

اخللق.
وفي حسينية السيد القزويني مبنطقة 
الدســمة حتدث الشــيخ مهند احلواج عن 
فضائل االمام علي گ وبعض من جوانب 
«كربالء»، داعيا إلى ضرورة تزكية النفس 
والرقــي بها باألفــكار الفاضلــة واألعمال 

الصاحلة.

وبني احلواج ان النفس تتردى باألفكار 
الشــيطانية والتصرفات السيئة ويزكيها 
العلم والعمــل والتقرب الى اهللا باألعمال 
الطيبة واتباع أخالق وتعاليم النبي ژ.

الشيخ مهند احلواج الشيخ حسني املعتوق

تواجد أمني في محيط احلسينية

«ضمان» تلتقي نائب املدير العام لبلدية الكويت
ضـمـــن خــطــواتــهـــا 
التنســيقية مــع مختلــف 
اجلهات ذات العالقة، قامت 
شركة مستشفيات الضمان 
الصحــي «ضمــان» بعقــد 
اجتمــاع مــع نائــب املدير 
التنظيــم  العــام لشــؤون 
في بلديــة الكويت م.محمد 
الزعبي، وحضر اللقاء ممثال 
لضمان رئيس مجلس اإلدارة 
مطلــق الصانــع والرئيس 
عــرب.  ثامــر  التنفيــذي 
وتنــاول االجتمــاع الــدور 
الذي ستقوم به شركة ضمان 
فــي دعم القطــاع الصحي، 
واملســاهمة في رفع جودة 
مؤشرات الرعاية الصحية، 
إلــى مناقشــة  باإلضافــة 
توفيــر وتلبيــة املتطلبات 
املتعلقة بتخصيص أراضي 
مستوصفات جديدة لشركة 
ضمان استكماال ملنظومتها، 
والدور الفاعل لبلدية الكويت 
في ذلك وفي مختلف املجاالت 

اخلــاص (اإلقامــة مــادة ١٨ 
وعائالتهــم)، عبر منظومة 

أرجاء الكويت تتضمن برامج 
التأمني الصحي.

رعاية صحيــة متكاملة من 
املراكــز واملستشــفيات في 

لقطة تذكارية خالل اللقاء

مبا يساهم في حتقيق خطة 
التنمية الوطنية بناء على 
رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

وتعتبر شركة ضمان أول 
مؤسســة رعاية صحية في 
الشرق األوسط بالشراكة بني 
القطاعني احلكومي واخلاص 
«PPP»، وأكبــر شــركة في 
الكويت من حيث عدد األفراد 
املشمولني بالتغطية التأمينية 
الصحيــة حيــث ســتتولى 
توفيــر الضمــان الصحــي 
اإللزامي اجلديد ملليونني من 
املقيمني العاملني في القطاع 

السفير طارق البناي: الكويت لن تنسى أبدًا
دور األمم املتحدة ومجلس األمن في عملية التحرير

نيويورك - «كونا»: قدم 
مندوب الكويت الدائم اجلديد 
لدى األمم املتحدة في نيويورك 
السفير طارق البناي أوراق 
اعتماده إلى األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال الســفير البناي في 
بيــان لـ «كونا» مســاء أمس 
األول إنــه مــن املفارقــة ان 
يقدم أوراق اعتماده بتاريخ 
٢ أغسطس وهو اليوم الذي 
غــزا فيــه العــراق الكويــت 
قبــل ٣٢ عامــا، مؤكــدا فــي 
ذات الصــدد أن األمم املتحدة 
أدت دورا حيويــا ومهما في 
حترير الكويت وصيانة السلم 
واألمن الدوليني. وأضاف ان 
«الكويت لن تنسى أبدا دور 
األمم املتحدة ومجلس األمن 
في عملية التحرير وذلك عبر 
سلسلة من القرارات بدءا من 
التاريخي الذي  القــرار ٦٦٠ 
صــدر في ٢ أغســطس ١٩٩٠ 
ودان الغزو العراقي وصوال 
إلى عودة الشرعية وحترير 
الســفير  البــالد. وأوضــح 
البنــاي انه «فــي ذكرى هذا 
اليوم علينا أن نستذكر بكل 
التضحيات  فخــر واعتــزاز 
التي قدمها شهداؤنا وأسرانا 
األبــرار وتعاضــد وتكاتــف 
الشــعب الكويتي في الداخل 
واخلارج ونضالهم من اجل 
عــودة الشــرعية ألصحابها 

التهديد باستعمال القوة ضد 
السالمة اإلقليمية أو االستقالل 
السياســي ألي دولة أو بأي 
طريقة أخــرى تتعارض مع 
مبادئ منظمة األمم املتحدة».

وأعرب السفير البناي عن 
اعتزازه بتوليه هذا املنصب، 
مؤكدا انه سيواصل اجلهود 
والعمــل لتعزيــز الشــراكة 
املتأصلة القوية التي جتمع 
املتحــدة  واألمم  الكويــت 
واالرتقاء بها الى آفاق ارحب 

في املجاالت كافة.
وجدد دعم الكويت لألمم 
املتحدة وأجهزتها املختصة 
ووكاالتها وبرامجها، إضافة 
الى رؤية األمني العام أنطونيو 
غوتيريش الواردة في تقريره 
املعنون (خطتنا املشتركة) 

اإلنساني والتنمية.
وطلــب غوتيريــش نقل 
حتياتــه الــى ســمو األميــر 

والقيادة السياسية.
يذكر ان الســفير البناي 
عمــل فــي الوفــد الدائم منذ 
عام ٢٠١٧ أوال مستشــارا ثم 
وزيرا مفوضا وكان املنسق 
السياسي لفريق مجلس األمن 
خــالل عضوية الكويت غير 
الدائمــة خالل الفتــرة ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩. كمــا عمل في مكتب 
رئيسة اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة للفترة ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ 
وســبق له العمل في مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وفي 
ســفارتي الكويت في مدريد 

وطهران.

والتي ترســم مالمــح العمل 
املقبلــة  األممــي للســنوات 
وصــوال الى حتقيــق أهداف 

التنمية املستدامة ٢٠٣٠.
وقال انه نقل خالل لقائه 
بغوتيريش حتيات صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، وكذلك 
حتيات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد النواف 
ووزيــر اخلارجيــة الشــيخ 

د.أحمد ناصر احملمد.
بدوره، أشــاد غوتيريش 
بالعالقة الوطيدة التي جتمع 
الكويت باألمم املتحدة، مشيدا 
بدعم الكويــت للمنظمة في 
مجاالت متعددة، السيما في 
مجال السلم واألمن والعمل 

مندوبنا اجلديد لدى املنظمة قدم أوراق اعتماده

السفير طارق البناي مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريشالسفير طارق البناي يقدم أوراقه إلى أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش

والوطن ألهله». وأشــار إلى 
تأكيد الكويت أهمية منظمة 
األمم املتحدة احملفل الرئيسي 
املعني بتعزيز وبلورة أسس 
الدولــي  القانــون  وأحــكام 
الدولي اإلنســاني  والقانون 
والتي تضم اآلليات الدولية 
والقانونية األساسية املخولة 
بــردع العــدوان والدفاع عن 
النفس. وأكد أن األمم املتحدة 
تضمن للدول الصغيرة أمنها 
وأمانها وسماع صوتها، قائال 
ان «الكويت تشدد على االلتزام 
باملقاصــد واملبــادئ النبيلة 
الواردة في ميثاق األمم املتحدة 
التي نظمت العالقات بني الدول 
السيما احترام سيادة الدول 
وعــدم التدخل في شــؤونها 
الداخلية وحسن اجلوار وعدم 

ندوة جمعية التراث: االحتالل أثبت والء الكويتيني لوطنهم

ثامر السليم

أكد املشاركون في الندوة 
التــي نظمتهــا  احلواريــة 
الكويتية للتراث  اجلمعية 
مبناســبة الذكــرى الـــ ٣٢ 
لالحتالل العراقي الغاشــم 
للكويت في فجر ٢ أغسطس 
١٩٩٠ أهمية استيفاء الدروس 
والعبــر مــن هــذه احملنــة 
وأبرزها وحدة أهل الكويت 
إلــى أرضهــم  وانتمائهــم 
والتفافهــم حــول قيادتهم 

في أحلك الظروف.
واستعرض املشاركون 
خالل الندوة التي عقدت أول 
من أمــس جتاربهم املريرة 
مع قوات جيــش االحتالل 
وما تعرضوا له من صنوف 
التعذيــب واالنتهاكات ومت 
طرح مجموعة من الوثائق 
ذات الصلــة بهــذه الفتــرة 
العصيبة في تاريخ الكويت 

واألمة العربية.
واســتهل الندوة العقيد 
ناصــر  املتقاعــد  الركــن 
ساملني الذي أسر ونقل إلى 
املعتقالت العراقية في ثاني 
أيام العدوان الغادر، مبينا 
أنه اقتيد و٦٣٥ ضابطا من 
مختلف الرتب العســكرية 
إلى معتقالت عراقية قبل أن 
مت حترير أسرهم في مارس 

.١٩٩١

العراقي  النظام  استخدمها 
آنذاك، أمال في احلصول على 
معلومات عسكرية أو أمنية 

تخص الكويت.
وقــال إن إصــدر كتابني 
حــول جتربته والعديد من 
أبطال الكويــت في مقاومة 
االحتالل، مؤكدا أن ما حدث 
ال ميكن نسيانه، فالشهداء 
األبرار ضحوا وقاوموا بشتى 
الطرق من أجل بقاء الوطن، 
مؤكدا أنه رغم ألم التجربة 
إال أن تذكرها ومشــاركتها 
مع األجيــال اجلديــدة أمر 

القوات اخلاصة على حماية 
طائرات األسطول.

مــن جانبه، أكــد األمني 
العــام للمجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
باإلنابة د.عيسى األنصاري 
في كلمة مماثلــة إن الغزو 
العراقي أثبت والء الشعب 
الكويتــي لوطنــه وقيادته 
وصموده فــي وجه احملتل 
الغادر، منوها بدور جمعيات 
النفع العام في توثيق ذلك 
احلــدث املهــم فــي تاريــخ 

الكويت والعالم أجمع.

مهــم لتعريفهم مبا تعرض 
له اآلباء من أجل اســتعادة 
وطنهــم «الذي ال نســاوي 

شيئا من دونه».
بــدوره، شــارك الفريق 
املتقاعــد مســاعد الغوينم 
جتربتــه كونــه فــردا فــي 
القوات اخلاصــة الكويتية 
العراقــي  أثنــاء االحتــالل 
وتنفيذه لعــدد من األوامر 
من القيادة منها العمل على 
مواصلة أسطول اخلطوط 
اجلوية الكويتية عمله في 
اخلــارج، فضال عن تدريب 

املشاركون أكدوا أهمية التفاف الشعب حول القيادة في مختلف الظروف واألوقات

عبداهللا املضف ود.عيسى األنصاري والعقيد الركن املتقاعد ناصر ساملني وفهد العبداجلليل خالل الندوة           (قاسم باشا)

واستذكر ساملني التجربة 
القاســية التي عاشها إبان 
نقله إلى املعتقالت العراقية 
في وقت شاهد فيه الفتات 
مرفوعة على حدود العراق 
تنــادي بالوحــدة العربية، 
الفتــا إلى محاوالت زعزعة 
نفوســهم وانتمائهــم إلــى 
الكويــت  األبــّي  وطنهــم 
وتسميتهم من قبل احملتل 
العراقيــني  بـــ «الضبــاط 
اخلارجني عن النظام»، حيث 
سرد بعض قصص التعذيب 
التي  النفســي واجلســدي 

ملشاهدة الڤيديو

الشهداء قاوموا احملتل وضحوا من أجل الوطن.. وال بد من مشاركة التجربة مع األجيال اجلديدة

كلية القانون الكويتية العاملية دّشنت 
مشروع عمل الطلبة الفائقني الثاني

توفيــر التدريب العملــي لطالبها بجانب 
التحصيل العلمي األكادميي النظري داخل 
قاعات احملاضرات بهدف تخريج كوكبة من 
الطلبة، متسلحني بأفضل انواع التعليم 
الذي توفره كلية القانون الكويتية العاملية، 
إضافة إلى تعزيز اجلانب األكادميي بتدريب 
عملي مبا يخلق خريجا مميزا في ســوق 
العمــل، موضحة ان الكلية مســتمرة في 
توفير كل االنشطة التي من شأنها تأهيل 
خريجني قادرين على خوض غمار سوق 

العمل بجدارة وكفاءة.

حرصــا مــن كليــة 
القانون الكويتية العاملية 
علــى تأهيــل طلبتهــا 
واملتميزيــن  الفائقــني 
ملزاولة املهــن القانونية 
الكلية مشروع  دشــنت 
عمــل الطلبــة الفائقــني 
الثاني خالل فترة الصيف 
فــي جهات عدة بالدولة، 
مؤسســة  بينهــا  مــن 
البترول الكويتية وشركة 
الكويتية  النفط  ناقالت 
وهيئة اسواق املال وهيئة 
الشــراكة  مشــروعات 

والشــركة الكويتيــة لالســتثمار وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت ووزارة اخلارجية. 
وأوضحت مديرة ادارة التطوير الطالبي 
واملسابقات بكلية القانون الكويتية العاملية 
هناء اإلبراهيم ان املشروع يهدف إلى تعزيز 
احلصيلة العملية للطالب املتفوق ومتيزه 
وتعزيز السيرة الذاتية بخبرة عملية في 
جهات مت اختيارها بعناية ليحصل الطالب 
على سيرة ذاتية تؤهله للتميز ومواكبة 

العمل بعد التخرج. 
وأكــدت اإلبراهيم حــرص الكلية على 
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«الدراسات التكنولوجية» تشارك
في جائزة التحول الرقمي «هاكاثون ٢٠٢٢»

قــال مســاعد عميــد كلية الدراســات 
التكنولوجية للشــؤون الطالبية - بنات 
د.محمد املؤمن إن الكلية سوف تشارك في 
مسابقة التحول الرقمي هاكاثون ٢٠٢٢ والتي 
تنظمها وزارة النفط بالتعاون مع شركة 
شــلمبرجير، مضيفا أن هذا التعاون بني 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ووزارة النفــط فرصة للطلبة والطالبات 
للمشاركة في املســابقة والتي تقوم على 
عمل برنامج رقمي أو إنشاء تطبيق يساهم 
في حلول عملية للمشكالت املوجودة في 
القطــاع النفطي بهــدف تخفيض انبعاث 
ثاني أكســيد الكربون ورفع كفاءة بعض 
العمليات املطلوبة بالقطاع وتقليص مدة 
التنفيذ وحتقيق التطوير املطلوب وتقليل 
استهالك الطاقة وتقليل االحتباس احلراري.
وذكــر املؤمن أن وزارة النفط وضعت 
خمس معضالت حتتاج الى حلول وفرص 
لرفــع كفاءتها تأتي فــي مقدمتها معاجلة 
موضوع حفر اآلبار واملشــاكل املصاحبة 

لها، ودراسة املكامن والتسريبات الرملية 
املصاحبــة لها، ومعرفة أنــواع الصخور 
وتصنيفهــا، ومعرفــة أو تقييم الضغط 
واحلرارة املوجودة في املكامن ودراستها، 
وختامــا معاجلــة تدفــع املياه فــي اآلبار 
ودراستها وتطوير اســتخداماتها، وعلى 
الطالــب اختيــار إحــدى هــذه املعضالت 
ملعاجلتهــا، مضيفــا أنــه ســيتم تنظيم 
دورة في شــهر أكتوبر لطلبــة وطالبات 
كلية الدراسات التكنولوجية إلفادتهم في 
مجال عمل البرمجيــات وتعليمهم مهارة 
برمجة التطبيقات حلل إحدى املشــكالت 
التــي تواجه القطــاع النفطــي، مؤكدا أن 
الهيئة تســعى من خالل هذا التعاون إلى 
تشجيع الطلبة على املشاركة في املسابقة 
لتقويــة مهاراتهم، وزيــادة التواصل مع 
جهات سوق العمل احمللي، متقدما بالشكر 
الى وزارة النفط على هذا التعاون، متمنيا 
مــن الطلبة والطالبات املشــاركة في هذه 

املسابقة لتحقيق االستفادة.
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