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إضافة إلى تعزيز التعايش والحوار بين األمم والشعوب

اليحيا :مناهضة اإلسالموفوبيا دعوة

لتصحيح المعتقدات الخاطئة حول اإلسالم
ق��ال �سفري الكويت ل��دى املغرب
عبداللطيف اليحيا� ،إن مناه�ضة
الإ�سالموفوبيا متثل دعوة لت�صحيح
املعتقدات اخل��ط ��أ ح��ول الإ�سالم
وامل�سلمني وت��ع��زي��ز التعاي�ش
واحلوار بني االمم وال�شعوب بعيدا
عن التع�صب.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به على
هام�ش م�شاركته يف اللقاء التوا�صلي
الحت��اد جمال�س ال���دول الأع�ضاء
يف منظمة التعاون الإ�سالمي مبقر
الربملان املغربي مع �سفراء الدول
الإ�سالمية املعتمدين بالرباط حول
�إقرار يوم عاملي للإ�سالموفوبيا من
�أجل الت�سامح.
و�شدد اليحيا على ان اعتماد يوم
عاملي ملناه�ضة الإ�سالموفوبيا من

�ش�أنه ان يلفت انتباه الراي العام
العاملي الى �سماحة الإ�سالم واعتداله
ومتاهيه مع القيم االن�سانية الداعية
الى الت�سامح والتعاي�ش والتعارف
بني االم��م وال�شعوب على اختالف
مللها ودياناتها.
واكد يف هذا ال�سياق اهمية الدور
ال��ذي ت�ضطلع به الكويت يف ن�رش
قيم الت�سامح وامل��ح��ب��ة واب���راز
الوجه احل�ضاري للإ�سالم احلنيف
يف وج���ه اخل��ط��اب��ات املتطرفة
وااليديولوجيات املفرقة وذلك
يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ل االقليمية
والدولية.
ورح���ب مب��ب��ادرة احت���اد جمال�س
الدول االع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي للعمل على اقناع املجتمع

رئيس الوزراء استقبل

انتصار الصباح ورقية حسين

الدويل ب�إقرار يوم عاملي ملناه�ضة
ظاهرة التخويف من الإ�سالم معتربا
ان من �ش�أن هذه املبادرة ان تعزز
اجلهود الطيبة للتعريف بالوجه
احل�ضاري للإ�سالم على النطاق
العاملي ودح�ض االباطيل وال�صور
النمطية التي تل�صق بالإ�سالم زورا
وبهتانا.
وتعمل مبادرة احتاد جمال�س الدول
الإ���س�لام��ي��ة داخ���ل الأم���م املتحدة
لإقرار يوم عاملي �سنوي ملناه�ضة
ظاهرة الإ�سالموفوبيا وتعزيز حوار
احل�ضارات والت�سامح ليكون هذا
اليوم منا�سبة للدعوة الى الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش ورف�����ض اخلطابات
وال�����ص��ور النمطية ال��ت��ي تل�صق
بالإ�سالم وامل�سلمني.

• سمو أمير البالد

• سمو الشيخ جابر املبارك خالل استقباله الشيخة انتصار الصباح ورقية حسني

األمير عزى رئيس ليبيريا

ا�ستقبل �سمو ال�شیخ جابر املبارك ،رئی�س جمل�س ال��وزراء ،يف ق�رص
ال�سیف �أم�س ،ال�شیخة انت�صار ال�صباح ،والباحثة رقیة ح�سنی ،حیث مت
�إهداء �سموه ن�سخة من كتاب بعنوان «الكویت يف  400عام».

وهنأ حاكم سانت كيتس ونيفيس

فوز كاتبتين كويتيتين بجائزة

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تعزية
�إلى رئي�س ليبرييا جورج ويا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته ب�ضحايا احلريق ال��ذي اندلع يف �إح��دى املدار�س
القر�آنية للأطفال يف العا�صمة الليبريية مونروفيا و�أ�سفر عن �سقوط
عدد من ال�ضحايا وامل�صابني راجيا �سموه لل�ضحايا الرحمة واملغفرة
وللم�صابني �رسعة ال�شفاء �آمال �سموه �أن يتمكن امل�س�ؤولون يف البلد
ال�صديق من جتاوز �آثار هذا احلادث الأليم.
كما بعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تهنئة �إلى �سامويل وميوث تيبلي
�سيتون حاكم عام �سانت كيت�س ونيفي�س ،عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور ال�صحة والعافية
ولبالده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو نائب الأمري وويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقيات مماثلة.

الشارقة إلبداع المرأة الخليجية

• عدد من املشاركني في اللقاء التواصلي

نعمل على تعزيز التعاون مع «الطاقة الذرية»

«معهد األبحاث» :حماية البيئة البحرية أولوية للكويت

قالت مدير ع��ام معهد الكويت
للأبحاث العلمية �سمرية عمر ،ان
حماية البيئة البحرية وتنوعها
البيولوجي و�ضمان ا�ستدامتها
متثل اولوية للكويت التي يبلغ
طول �رشيطها ال�ساحلي مع اجلزر
نحو  500كيلومرت.
و�أ�ضافت ان االتفاقية التي وقعتها
الكويت والوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة لر�صد وحماية البيئة
البحرية ،تهدف الى املحافظة
على ا�ستدامة البيئة البحرية يف
ال��ب�لاد مو�ضحة ان اجلها ميتد
لثالث �سنوات.
و�أكدت ان االتفاقية ت�شمل تعزيز
التعاون م��ع برنامج التعاون
التقني للوكالة لدعم القدرات
امل�ؤ�س�سية والتقنية يف جمال ر�صد
وحماية البيئة البحرية ور�صد
اال�شعاع وادارة النظم البحرية
ور�صد التلوث البحري والتكاثر
الطحلبي ال�ضار وحتلية مياه
البحر لتلبية احتياجات الكويت
من املياه العذبة.
واع��ت�برت ان االتفاقية �سيكون
لها دور التخفيف من �آثار التغري
املناخي للحفاظ على بيئتنا
البحرية وادارة املوارد البحرية

ب�شكل �سليم ف�ضال ع��ن تدريب
وت ��أه��ي��ل ال��ع��ام��ل�ين يف املعهد
واجلهات ذات ال�صلة.
كما اكدت اهتمام املعهد بالبيئة

• جانب من توقيع االتفاقية

وبخا�صة البحرية التي تعد م�صدرا
رئي�سا للغذاء و�رشيانا اقت�صاديا
حيويا م�ؤكدة حر�ص الكويت على
اال�ستفادة من االمكانات واخلربات

الكبرية للوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ب��ه��دف تنمية وتعزيز
ال��ق��درات الوطنية لإي��ج��اد بيئة
نظيفة و�سليمة لتحقيق التنمية

ال�شاملة امل�ستدامة.
و�أ���ش��ارت ال��ى م�شاركة الكويت
وتعاونها م��ع خمتلف االدارات
يف ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة
الذرية الفتة الى االتفاقية التي
مت توقيعها مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية قبل يومني التي
ت�شمل جم���ال ت��ط��وي��ر العلوم
والتكنولوجيا النووية وال�سالمة
والأمن النووي والغذاء والزراعة
وال�صحة.
وت��ت��ع��اون الكويت يف م�شاريع
عدة مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية كم�رشوع تطبيق التقنيات
النووية لتح�سني االنتاج وكفاءة
ا�ستخدام املياه لبع�ض املحا�صيل
العلفية وم�رشوع تطبيق احداث
الطفرة الوراثية لتح�سني حم�صول
ال�شعري يف ال��ظ��روف البيئية
القا�سية وغريها من امل�شاريع
احليوية.
وي�����ش��ارك وف���د م��ن ال��ك��وي��ت يف
اع��م��ال ال���دورة ال  63للم�ؤمتر
العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ي�ضم م�س�ؤولني من معهد
الكويت للأبحاث العلمية ووزارة
اخلارجية وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي.

• أمل الرندي وفاطمة شعبان مع الفائزات

ت�سلمت الكاتبتان الكويتيتان �أمل
الرندي وفاطمة �شعبان ،جائزة
ال�شارقة لإب��داع امل��ر�أة اخلليجية
يف حفل �أقيم م�ساء �أم�س الأول حتت
رعاية ر�سمية من امارة ال�شارقة.
وف��ازت الرندي بجائزة ابداعات
امل��ر�أة اخلليجية وذلك عن عملها
«م��ف��اج ��أة اب���ي» وه��ي ع��ب��ارة عن
ق�صة �أدب��ي��ة موجهه للطفل فيما
فازت الكاتبة فاطمة �شعبان بنف�س
اجلائزة عن ق�صتها للأطفال «رحلة
اللوزتني».
وقالت الرندي عقب ت�سلم اجلائزة
ان ه��ذا هو فوزها االول بجائزة
ال�شارقة لإب��داع امل��ر�أة اخلليجية
فيما ح�صلت من قبل على جائزة
حاكم عجمان ال�شيخ را���ش��د بن
حميد االدبية مرتني متتاليتني عن
ق�صتيها «جنم امل�ستطيل الأخ�رض»
و»�أجمل عقاب» اللتني تدعوان �إلى
الت�سامح عند الطفل.
و�أع��رب��ت ع��ن �سعادتها بتمثيل
الكويت هي وزميلتها فاطمة �شعبان
يف مناف�سات هذه اجلائزة «وكان
لنا �رشف متثيل وطننا الغايل بهذه
املنا�سبة اخلليجية املهمة وفوزي
وزميلتي بهذه اجل��وائ��ز هو فوز
للكويت يف املقام االول».
و�أك���دت ان ف��وزه��ا باجلائزة هو
«تتويج لتجربتي التي باتت يف

عامها الرابع ع�رش يف كتابة �أدب
الطفل».
من ناحيتها قالت الكاتبة فاطمة
�شعبان ،ان ق�صتها الفائزة «رحلة
اللوزتني» تتحدث عن جانب خيايل
يف عامل الطفل وتقدم حلوال لبع�ض
امل�شكالت التي تواجه الأه��ل مع
�أطفالهم يف تو�صيل فكرة �صحية �أو
غذائية �أو درا�سية وكتبتها ب�أ�سلوب
فيه مغامرة جلذب الطفل وجعله
متحم�سا لقراءتها.
وبينت �شعبان انها مهتمة بر�سالة
الطفولة وادبها منذ ت�سعينيات
ال��ق��رن املا�ضي وتعمل م��ن �أجل
الطفل باعتباره ب��ذرة امل�ستقبل
التي تنبغي رعايتها وتعتمد عليها
املجتمعات والأوط��ان يف التغيري
نحو الأف�ضل والتقدم.و�أو�ضحت ان
لديها عددا كبريا من الإ�صدارات يف
جمال الطفل ي�صل �إلى � 50إ�صدارا
بني ق�ص�ص و�أغان للأطفال وقامت
ب�إ�صدار جملة «كنوز» الإلكرتونية
كما �أ���ص��درت تطبيقا �إلكرتونيا
للأطفال بعنوان «ك��ان يا مكان»
لت�شجيع الطفل على القراءة.
ودعت �شعبان الى ا�ستمرار ت�شجيع
االديبات اخلليجيات على العطاء
يف جمال ادب الأطفال للم�ساهمة
يف املحافظة على اجيال امل�ستقبل
التي تعتمد عليها الأوطان.

حريصون على االستجابة السريعة لألزمات والكوارث اإلنسانية

الساير :مستشفى الهالل األحمر بشمال لبنان يوفر العالج لـ  19ألف مريض
�أكد رئي�س جمل�س ادارة جمعية الهالل الأحمر د.هالل
ال�ساير ،حر�ص اجلمعية على تقدمي الدعم ال�صحي
للمحتاجني عرب م�ست�شفى الهالل الأحمر احلكومي
مبنطقة «املنية» �شمال لبنان الذي ا�ستقبل � 19ألف
مري�ض وفر لهم العالج خالل العام املا�ضي.
وقال ان امل�ست�شفى الذي مت بنا�ؤه بهبة من «الهالل
الأحمر» قدرها �ستة ماليني دوالر يف  2013لديه جتهيز
متكامل وي�ضم اق�ساما للطوارئ واال�شعة والعيادات
اخلارجية وجناحا للعمليات بالإ�ضافة الى عيادات
�أطفال ون�ساء وغرفة عناية مركزة.
و�شدد على اهتمام اجلمعية باال�ستجابة ال�رسيعة
للأزمات والكوارث الإن�سانية يف كل مكان ومد يد
العون ب�شكل م�ستمر لتخفيف معاناة املنكوبني
والالجئني والنازحني وال�سيما يف اجلانب ال�صحي
الذي يعد الأكرث كلفة على املحتاجني.
ونظم الهالل الأحمر جولة لوفد من االحتاد الدويل
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر واجلمعيات الوطنية على م�ست�شفى
الهالل الأحمر يف املنية لالطالع على اخلدمات الطبية
واال�ست�شفائية التي يقدمها.
ومن جانبها قالت مديرة امل�ست�شفى دميا جمال ،ان

امل�ست�شفى يعمل بكل طاقته البالغة � 40رسيرا م�شرية
�إلى �أنه ا�ستقبل العام املا�ضي � 19ألف مري�ض خارجي
وثالثة االف مري�ض لال�ست�شفاء.
و�أو�ضحت ان امل�ست�شفى يقدم اخلدمة الطبية ل�سكان
مناطق املنية وال�ضنية وطرابل�س يف ال�شمال من
لبنانيني والجئني �سوريني وفل�سطينيني وبلغ طاقته
اال�ستيعابية الكاملة االمر الذي يجعله بحاجة الى
تطوير قدراته و�إمكاناته لتلبية احتياجات هذه
املنطقة الوا�سعة.
من جهته قال رئي�س جمعية الهالل الأحمر العراقي
د.يا�سني املعموري ،ان «امل�ست�شفى ممتاز جلهة
التخ�ص�صات املتوافرة والتجهيزات العالية املوجودة
فيه ف�ضال عن احتوائه على تخ�ص�صات طبية متكاملة».
ولفت ال��ى �أهمية دع��م االحتياجات ال�صحية التي
ت�ؤمنها «الهالل الأحمر الكويتي» من خالل امل�ست�شفى
ل�سكان املنطقة والتي ت�ضم حمتاجني والجئني هم
ب�أم�س احلاجة للم�ساعدة.
وتفقد الوفد اق�سام امل�ست�شفى واجنحته حيث مت اطالعه
على اخلدمات الطبية التي يقدمها ملنطقة وا�سعة ت�ضم
اعدادا كبرية من الالجئني ال�سوريني والفل�سطينيني
الى جانب اللبنانيني املحتاجني.

• هالل الساير مع عدد من أعضاء الوفود الدولية واحمللية

