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الكويت تتبرع بـ 30 ألف 

دوالر لدعم جمعية 
المحمدية الخيرية بسنغافورة

كواالملبورـ  كونا: قدمت الكويت 
تبرعا مببلغ 30 ألف دوالر لدعم 
جمعيـــة احملمديـــة اخليرية في 
سنغافورة. وذكر بيان صادر عن 
سفارتنا في سنغافورة امس ان 
السكرتير األول في السفارة ناصر 
التبرع  القحطاني قام بتســـليم 
لرئيس اجلمعية احملمدية شيخ 
حســـن يعقوب بحضور أعضاء 

الســـفارة وأعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية. 

الرئيـــس وأعضاء  وأعـــرب 
اجلمعية احملمدية عن شـــكرهم 
العميق للكويت حكومة وشعبا 
على تقدميهم الدعم املادي واملعنوي 
للجمعيـــات اخليرية التي تعنى 
بشـــؤون األيتام واحملرومن في 

جميع أنحاء العالم.

إيران بلد الفصول األربعة في اليوم الواحد.. 
وخراسان درتها الثقافية

كونا ـ منى ششتر
يقال انها بلــــد الفصول االربعة في اليوم 
الواحد وبلد التنوع املدهش في االقوام والعادات 
والتقاليد ومن األكثر متيزا في العالم من حيث 
توافر امناط احلياة االجتماعية الريفية والقبلية 

ومن اهم املراكز للحياة الطبيعية.
تلك هي ايران التي متتزج طبيعتها بتراثها 
لتكــــون أرض الطبيعــــة والتــــراث فهي مهد 
احلضارات التي ميتد تاريخها الى اكثر من 12 
الف عام وتضم عددا كبيرا من املقدسات الدينية 
للمسلمن واملسيحين واليهود الزرادشتين 

على حد سواء.
وايران من اكثر البلدان عراقة وقدما فقد 
استطاعت ان تترك آثارها الثقافية خالل قرون 
طويلة على مساحات شاسعة متتد من ضفاف 
الســــند الى ضفاف النيل ومن اطراف الصن 
الى قلب اوروبا ومتكنت بذلك من ان تربط بن 
سلسلة احلضارات القدمية في آسيا واوروبا 

وافريقيا.
وتبلغ مســــاحة ايران نحو مليون و648 
الف كيلومتر وتشتمل على 30 محافظة منها 
محافظة خراســــان التي تبلغ مساحتها نحو 
خمس مساحة ايران ولها حدود مع تركمانستان 
وافغانستان ويسكنها 10% من االيرانين وتعد 
مدينة مشهد املقدسة مركز احملافظة واهم مركز 
للسياحة الدينية في ايران واالضخم بن املدن 

الدينية في العالم.
وتتمتع محافظة خراسان التي تعد عاصمة 
الثقافة في ايران مبعالم طبيعية جميلة منها 
الشــــالالت املائية واجلبال الثلجية ومزارع 
الرمان والفستق والبرتقال والتفاح والبطيخ 
والزعفــــران وتعتبــــر مقصدا لهــــواة صيد 

احليوانات والطيور.
وتضم مدينة مشهد )طوس قدميا( التي 
فتحت أيام اخلليفة الراشدي عثمان بن عفان 
،ÿ الكثير من اآلثــــار التاريخية واملزارات 
واملقامات الدينية وأهمها قبر االمام علي بن 
موســــى الرضا عليه الســــالم ثامن أئمة أهل 

البيت الكرام وبه سميت »مشهدا«.
وتقع مشهد في اقاصي محافظة خراسان 
على بعد بضعة كيلومترات من مدينة طوس 
القدمية في واد على الضفة اجلنوبية من نهر 
»كشف رود« وعلى ارتفاع قدره )985( مترا 
فوق سطح البحر ويحدها من الشمال والشمال 
الشرقي تركمانستان ومن الشرق افغانستان 
ومدينة هراة ومن الغرب مدينة شاهرود ومن 

اجلنوب مدينة بيرجند.
وارتبط عمران مدينة مشهد بعمران املشهد 
الرضوي الشــــريف فكل ما رافق املدينة من 
عمران يرجع الى االهتمام باعمار املشهد املقدس 

وجتديده.
وتضم املدينة الكثير من املراقد والقبور 
ومنها قبر الشيخ الفضل بن احلسن الطبرسي 
وقبر الشيخ بهاء الدين محمد بن حسن العاملي 
املعروف بالبهائي وقبر الشيخ محمد بن حسن 
املعروف باحلر العاملي وقبر الشاعر ابي القاسم 
الفردوسي وقبر الشاعر الكبير عمر اخليام 

ومثوى اخلليفة العباسي هارون الرشيد.
ومن علماء محافظة خراسان وشخصياتها 
الشيخ الرئيس ابن سينا واالخفش والبرمكي 
ويعقوب بن داود وابو مسلم اخلراساني وطاهر 
بن احلسن وعبداهلل بن طاهر وابو منصور 
البلخي والبيروني وأبو القاسم الطوسي وابو 

نصر الفارابي.
ومدينة مشهد هي قرية من القرى الكبيرة 
التي ارتدت أثواب املدينة وعرفت سابقا باسم 
ساناباد وهي مزدحمة بالسكان ومن أهم املدن 
االيرانية ويتردد عليها نحو 25 مليون زائر 
من داخل ايران ومن خارجها الســــيما طالبي 

السياحة الدينية.
ال تكاد عينا زائر مدينة مشــــهد املقدسة 
تغفو، فمشهد مدينة ال تنام وال تتعب ويزداد 
جمالها كلما قدمت وازدادت عمقا في التاريخ، 
وكلما وطئت شوارعها وممراتها اقدام الزوار، 
وتعانق زرقة مآذنها وقباب حرمها ومساجدها 

الكثيرة زرقة السماء.
وملشهد تاريخ يلمسه الزائر بيديه ويتنسم 
عبيره ويعيش معه في تلك الصور املرسومة 
على املباني األثرية واألبيات الشــــعرية على 
أضرحة الشعراء واآليات القرآنية على جدران 
املساجد واحلرم الرضوي اضافة الى ما تتميز به 
تلك املواقع من هندسة معمارية اسالمية جميلة 

جتعل الزائر محتارا في جمال كل منها.
وفي مشهد يرقد ثالثة من شاهات )ملوك( 
الدنيا والشعر والدين هم امللك نادر شاه مؤسس 
الدولة االفشــــارية )أحد ملوك الفرس( وملك 
الشعر ابوالقاسم الفردوسي الذي خلد اللغة 
الفارسية حن نظم وهو في االربعن من عمره 
وعلى مدى 30 سنة ملحمته »الشاهنامة« أي 
)رسالة امللوك( وسلطان الفقه كما يلقبه أهل 

هذا البلد وهو االمام الرضا عليه السالم.
وفي احلرم الرضوي هناك متحف يتكون 

من ثالثة أقســــام أولها خاص بالقرآن الكرمي 
واملخطوطات النفيسة ويحتضن نسخا نادرة 
من املصحف الشريف والثاني للسجاد النفيس 
واللوحات األثرية أما القسم الثالث فيعرض 

الهدايا التي قدمها كبار زوار ايران.
وتضــــم املدينة ايضا معــــرض املنتجات 
الصناعية للروضة الرضوية التي تنتجها من 
163 منشأة صناعية ذات تقنية عالية واجتماعية 
وتعليمية وطبية وجتارية ويســــتخدم ريع 
بيع تلك املنتجات في توفير حاجيات الروضة 
الرضوية السيما أنها مؤسسة غير ربحية وال 

ترتبط باحلكومة.
وتشتهر مشهد باملستشفى الرضوي الذي 
يعالج جميع األمراض ويحوي أقساما كثيرة 
وتخصصات طبيــــة متنوعة لكن اهمها على 

االطالق أمراض القلب.
وتتشرف مشهد باحتوائها على اكبر مطبعة 
للمصحف الشريف وجتليده في منطقة الشرق 
األوسط حيث تبلغ مساحة املطبعة أكثر من 
22 الف متر مربع وتنتج سنويا نحو خمسة 

مالين نسخة.
وفي مشهد العديد من األسواق منها بازار 
رضا ويقع بالقرب من احلرم الرضوي وهو 
سوق قدمي يختص ببيع الصناعات اليدوية 
وبازار جنت ويختص ببيع املسابيح واخلوامت 
اضافة الى بازار أملاس الشــــرق الذي يجمع 
احلاضر باملاضي حيــــث يضم محالت تبيع 

ماركات جتارية حديثة ومحالت قدمية.
وتتميز مدينة مشهد بعدد من الصناعات 
اليدوية منها السجاد واملصنوعات اجللدية 
والسجاد احلريري واألحجار الكرمية كالعقيق 
والفيروز النيشابوري لصناعة احللي واخلوامت 

واألواني احلجرية واملسابيح.
وال يفوت الزائــــر ان يتمتع بلذائذ املائدة 
االيرانية التي ال تخلــــو من تنوع وغنى في 
مكوناتهــــا نتيجة التنوع الطبيعي والثقافي 
للبالد حيث متتاز كل محافظة ومدينة وقرية 
بطريقتها في اعداد االطعمة والوجبات الغذائية 
احمللية واشــــهرها في خراســــان الشيشليك 
)ريش اللحم املشــــوية على الفحم( وكباب 
اللحــــم والدجاج املقدم مع الــــرز بالزعفران 

والزرشك.
وال ينسى الزائر ان يحمل معه ما شاء من 
الهدايا الى أهله ومحبيه في وطنه وأثمن تلك 
الهدايــــا وأخفها وزنا هو الزعفران فهو بحق 

هدية خراسان.

الكويت تشارك في اجتماعات 
وزراء البيئة العرب ديسمبر المقبل

القاهرة ـ هناء السيد
تشــــارك الكويت في االجتماع الوزاري ملجلس وزراء املسؤولن 
عن شــــؤون البيئة العرب املقرر عقده مبقــــر األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية 2 ديســــمبر املقبل، ويناقش املجلس الوزاري متابعة 
تنفيذ قرارات القمــــة العربية االقتصاديــــة والتنموية واالجتماعية 
التي عقدت في الكويت والطلب الى الدول العربية سرعة التوقيع ثم 
التصديق على النظام األساســــي ملرفق البيئة العربي. وصرح األمن 
العام املساعد للشؤون االقتصادية د.محمد بن ابراهيم التويجري بأن 
املكتب التنفيذي احلالي الـ 44 ملجلس الوزراء العرب املسؤولن عن 
شؤون البيئة يتشكل من دول ترويكا مجلس اجلامعة وهي دول »قطر 
ـ العراقـ  ليبياـ  تونسـ  اجلزائرـ  جيبوتي ودولتان منتخبتان وهي: 
الســــعودية ومصر« ورئيس املكتب التنفيذي صاحب السمو امللكي 
األمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام لألرصاد وحماية 
البيئة في اململكة العربية الســــعودية وم.ماجد جورج وزير الدولة 
لشؤون البيئة في جمهورية مصر العربية نائبا له والذي يعقد مبقر 
األمانــــة العامة جلامعة الدول العربية خالل 20 و21 اجلاري. وأضاف 
التويجري انهللمرة األولى بناء على دعوة من األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية يشارك خوان رفائيل البيرا وزير البيئة والطبيعة بدولة 
املكســــيك. وأشار التويجري الى ان من أهم هذه البنود متابعة تنفيذ 
قرارات مجلس الوزراء العرب املسؤولن عن شؤون حماية البيئة )21(. 
وذلك بتعميم املرحلة األولى من دراسة االعتبارات البيئية في قطاع 
الكهرباء التي أعدها خبراء مجلس الوزراء العرب املعنيون بشــــؤون 
الكهرباء على الدول العربية واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية 
املعنية واإلعالن عن شروط جائزة مجلس الوزراء العرب املسؤولن 
عن شؤون البيئة لعام 2010 وموضوعها »أفضل مشروع طوعي يحمي 
البيئــــة ويوفر فرص عمل« وتعميم تقرير األمن العام لألمم املتحدة 
حول البقعة النفطية على الشــــواطئ اللبنانية. وأملح التويجري الى 
ان اللجنة ســــتبحث موضوعات متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية والطلب الى الدول العربية سرعة 
التوقيع ثم التصديق على النظام األساسي ملرفق البيئة العربي. وتقدم 
اللجنة الفنية املشــــتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي تقريرا 
متكامال حول ادارة املخلفات في املنطقة العربية )طبية، خطرة، صلبة 
منزلية، زراعية، صناعية، إلكترونية( واســــتكمالها لتشمل مخلفات 
الهدم والبناء، مخلفات الصرف الصحي، مخلفات البالستيك، مخلفات 
احلروب واملخلفات النووية. وأضاف التويجري: كما سيتم تنفيذ مقررات 
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومبادرة التنمية املستدامة في 
املنطقة العربية: التقرير اإلقليمي العربي الثاني حول التقدم احملرز 
في تنفيذ مبادرة التنمية املستدامة في املنطقة العربية، مؤشر البيئة 
والتنمية املستدامة، التجارة والبيئة، التحضير العربي للدورة الـ 19 
للجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، التحضير العربي ملؤمتر األمم 
املتحدة للتنمية املســــتدامة )ريو + 20( املقرر عقده بالبرازيل 2012 
سير تنفيذ برنامج العمل البيئي العربي لعام 2010 ومقترح برنامج 

العمل البيئي العربي لعامي 2010 و2011.


