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عاشوراء

َّ
وزير الداخلية باإلنابة تفقد عددًا من الحسينيات

الصالح :رجال األمن عيون ساهرة على سالمة الوطن

وزير الداخلية بالإنابة برفقة القيادات الأمنية خالل تفقده احل�سينيات
ق��ام ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الداخلية باإلنابة أن��س الصالح يرافقه
وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ف��ري��ق ع�ص��ام
النهام ومدير عام اإلدارة العامة لالطفاء

الفريق خالد المكراد أول ام��س االثنين
ب�ج��ول��ة ت�ف�ق��دي��ة ل �ع��دد م��ن ال�ح�س�ي�ن�ي��ات
وب �ي��وت ال �ع��زاء ح�ي��ث ك��ان ف��ي استقباله
عدد من القيادات األمنية.
وف��ي ب��داي��ة الجولة ق��ام بتفقد الخدمات

داوود معريف م�ستقبالً الوزير اأن�س ال�سالح

الوزير ال�سالح والفريق ع�سام النهام خالل زيارتهما ح�سينية معريف
األمنية واطلع على الجهوزية والتواجد
األم� �ن ��ي ك �م��ا اط �ل��ع ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�خ�ط��ة
ال � �م� ��روري� ��ة وان� �س �ي ��اب� �ي ��ة ح ��رك ��ة ال �س �ي��ر
وث�ب��وت ال��دوري��ات بالتنسيق والتعاون
م � ��ع اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ل � �م ��رور ون� �ط ��اق
توزيعها وانتشارها.
واس �ت �م ��ع م ��ن ال� �ق� �ي ��ادات األم �ن �ي ��ة ح��ول
اإلج � � � � � � ��راءات ال� ��وق� ��ائ � �ي� ��ة وال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة
الموضوعة مع الجهات األمنية المعنية
وكيفية تنفيذها على مستوى مديريات
األمن بجميع انحاء البالد.
وش� ��دد ال ��وزي ��ر ع �ل��ى ال �ج �ه��وزي��ة ال�ت��ام��ة
ً
وال�ي�ق�ظ��ة ال��دائ �م��ة م��وص �ي��ا رج ��ال األم��ن
ب� � �ض � ��رورة اس� �ت� �ش� �ع ��ار ال � �ح� ��س األم� �ن ��ي
وم � �س � �ت ��وى ال � �ت� ��واج� ��د ال� �ي� �ق ��ظ وت ��ذل �ي ��ل
ج�م�ي��ع ال �ع �ق �ب��ات وال �ص �ع��اب أم� ��ام رواد
الحسينيات وبيوت العزاء ألداء الشعائر
بكل طمأنينة ويسر.
وف��ي ن�ه��اي��ة ج��ول�ت��ه أث�ن��ى ع�ل��ى الجهود
ال� �م� �ب ��ذول ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل رج � � ��ال ال �م��ؤس �س��ة
األم�ن�ي��ة وم�س�ت��وى األع ��داد وال�ج�ه��وزي��ة،
ً
م � ��ؤك � ��دا أن رج� � � ��ال األم� � � ��ن ه � ��م ال �ع �ي ��ون
ال � �س� ��اه� ��رة ع� �ل ��ى راح � � ��ة وأم � � ��ن وس ��الم ��ة
المواطنين والمقيمين.

ال�سالح والفريق النهام واللواء ال�سيخ �سامل النواف والفريق املكراد والنائب �سالح خور�سيد

عبدالصمد :عاشوراء يوم
للتضحية والفداء
في بيان أصدره بمناسبة ذكرى عاشوراء قال النائب
عدنان عبدالصمد:
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم« :-حسين
ً
مني وأنا من حسين ،أحب اهلل من أحب حسينا».
نعزي األمة اإلسالمية جمعاء وجميع األحرار في هذا
العالم بحلول ذكرى الفاجعة الكبرى التي هزت أركان
العرش اإللهي باستشهاد سبط النبي األك��رم ،اإلم��ام
الحسين ب��ن علي «عليه ال�س��الم» ه��و وأه��ل بيته وثلة
م��ن المؤمنين ف��ي ي��وم ع��اش��وراء الخالد ال��ذي انتصر
ف�ي��ه ال ��دم ع�ل��ى ال�س�ي��ف ،وق ��دم اإلم ��ام ال�ح�س�ي��ن «عليه
ال�س��الم» وأن �ص��اره أرواح �ه��م وأج�س��اده��م قربانا لهذا
ً
ال��دي��ن ال�ع�ظ�ي��م ،وأس �س��وا ب��ذل��ك م�ن�ه��اج��ا أص�ي��ال س��ار
على ه��دي��ه األح ��رار وال �ث��ائ��رون على م��ر ال�ع�ص��ور في
تحدي الظالمين والفاسدين ،يرتكز على الثبات على
الحق ورف��ض الظلم وع��دم االس�ت�س��الم أله��واء الطغاة
والمستبدين .ويتجلى في هذا اليوم وما تاله من أيام
الموقف البطولي للسيدة زينب بنت علي بن أبي طالب
«عليهما السالم» التي تحملت كل المصائب والجرائم
ال�م��روع��ة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ج�ي��ش ال�ط��اغ�ي��ة ي��زي��د ،ووق�ف��ت
أمامه في مجلسه غير آبهة لسلطانه وجبروته لتلقنه
ً
درسا في العزة والكرامة.
إن يوم عاشوراء هو يوم التضحية والفداء ،ونستلهم
من ذكراه األليمة معاني العزة واإلباء ونجدد فيه عزمنا
على مقارعة الظالمين في كل عصر وزم��ان مرددين
شعار الحسين« :هيهات منا الذلة ...هيهات منا الذلة».

تصوير أحمد النوبي

«األوحد» استضافت حملة التبرع بالدم الـ 22
واصلت حملة التبرع بالدم « »22لشهر
م �ح��رم  1441ه� � ل �ع��ام  2019وال�ت��ي
تنظمها حسينية دار الزهراء فعاليات
حملتها لليوم العاشر للمساهمة في
ال�ت�ب��رع ب��ال��دم ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب�ن��ك ال��دم
الكويتي ضمن مجموعة من المراكز
والحسينيات خالل العشر ايام االول
م ��ن ش �ه��ر م� �ح ��رم ،ح �ي��ث اس�ت�ق�ب�ل��ت
ح �س �ي �ن �ي��ة االوح� � � ��د م� �س ��اء اول م��ن
أم��س ف��ي منطقة ال�م�ن�ص��وري��ة حملة
التبرع بالدم وشهدت اقباال كبيرا من
المتبرعين وبتنظيم ملحوظ وسهولة
في اجراءات التبرع.

متربع ي�سارك يف احلملة

جانب من حملة التربع بالدم يف ح�سينية الأوحد

(ت�سوير عادل �سالمة)

