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صاحب السمو هنأ رئيس الو بالعيد الوطني

األمير هنأ رئيس اإلمارات بالعيد الوطني:
حققتم إجنازات حضارية شملت مختلف امليادين

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى أخيه 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه 
الذكرى اخلامسة  مبناسبة 
واألربعــن للعيــد الوطني 
لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحدة الشــقيقة، مشــيدا 
ســموه مبــا حققتــه دولة 

اإلمــارات العربيــة املتحدة 
إجنــازات  مــن  الشــقيقة 
حضاريــة شــملت مختلف 
امليادين فكانت محل تقدير 
واعتــزاز اجلميــع، متمنيا 
لســموه موفــور الصحــة 
والعافيــة ولدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة الشــقيقة 
العزة  الكرمي كل  وشــعبها 
واملزيد من التقدم واالزدهار 
فــي ظــل القيــادة احلكيمة 
لســموه. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 

ببرقيــة تهنئــة إلــى أخيه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
خليفة بن زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الذكرى اخلامسة  مبناسبة 
واألربعــن للعيــد الوطني 
لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة الشــقيقة، متمنيا 
لســموه موفــور الصحــة 
ودوام العافيــة. كمــا بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك  ببرقية 
تهنئة مماثلة. 

إلــى ذلك بعــث صاحب 
الشــيخ  األميــر  الســمو 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيــس بونــغ نانغ 
فوراشيث رئيس جمهورية 
الو الدميوقراطية الشعبية 
الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس 
بونغ نانغ فوراشيث رئيس 
جمهورية الو الدميوقراطية 
الشعبية الصديقة، ضمنها 
تهانيــه  خالــص  ســموه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبــالده راجيــا لــه موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك  ببرقية تهنئة مماثلة.

خالل حفل تكريم أقامته مؤسسة المرأة العربية لمجموعة من المبدعات العربيات

بجناحي مركز البحوث والدراسات ومجلس النشر العلمي التابع لجامعة الكويت

سعاد الصباح تنال جائزة املرأة العربية
لعام 2016 في مجال الثقافة واآلداب

مشاركة مميزة للكويت في معرض بيروت الدولي للكتاب

لندنـ  كونا: نالت الشيخة 
د.سعاد الصباح جائزة املرأة 
العربيــة لعــام ٢٠١٦ نظيــر 
دورها البارز في تعزيز وضع 
املرأة العربية وخدمة الثقافة 
وفنون اللغة العربية مبشاركة 
حشد كبير من سيدات االعمال 
والسفراء العرب املعتمدين في 

اململكة املتحدة.
جــاء ذلــك خــالل حفــل 
التكرمي الذي اقامته مؤسسة 
املرأة العربيــة ملجموعة من 
املبدعات العربيات في مجاالت 
مختلفــة فــي احــد فنــادق 
العاصمة البريطانية مســاء 
اخلميــس املاضــي بحضور 
عميد الســلك الديبلوماســي 
سفيرنا لدى اململكة املتحدة 
الدويســان  خالد عبدالعزيز 

وممثل عن عمدة لندن.
وفاز ايضا في جوائز املرأة 
العربية لعــام ٢٠١٦ عن فئة 
قيادة املجتمع السعودية أميرة 
الطويل، وفــي مجال االعالم 
اإلعالميــة اميــان عياد، وفي 
مجال القانون تغريد حكمت 
وهي اول قاضية عربية، في 
حن كرمت اسمهان العوفي عن 
فئة العلوم. وحظيت األميرة 
ســلوى اإلدريســي بالتكرمي 
عن فئــة االعمــال، وعن فئة 
الكتابــة الكاتبــة البحرينية 
سوســن الشــاعر، وعن فئة 
الرياضة اجلزائرية حسيبة 
بولقمرة بطلة العالم السابقة 

في سباقات ١5٠٠ متر.
وحظيت الطفلة العراقية 

بيــروت ـ كونــا: حتظــى 
مشاركة الكويت في معرض 
العربــي والدولــي  بيــروت 
للكتــاب بأهميــة خاصة في 
املعــرض الذي يضــم مئات 
االجنحة وعشرات آالف الكتب 
كونها الدولة الوحيدة التي لم 
تغب عن فعاليات هذا احلدث 
الثقافي منذ انشــائه قبل ٦٠ 
عامــا. وتشــارك الكويت في 
معرض بيروت الدولي للكتاب 
هــذا العــام بجناحــي مركز 
البحوث والدراسات الكويتية 
ومجلس النشر العلمي التابع 

جلامعة الكويت.
وتتنــاول كتب اجلناحن 
جوانــب مختلف مــن تاريخ 
وحاضــر الكويت وشــعبها، 
اضافــة الــى مجموعــة مــن 
االصدارات العلمية واالكادميية 

املميزة.
مجلــة  مديــرة  وأكــدت 
»دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربيــة« واملشــرفة علــى 
جناح مجلس النشر العلمي 
الشيخة سهيلة فهد الصباح 
فــي تصريــح لـ»كونــا« ان 
اجلامعة تشارك بشكل سنوي 
في معرض بيــروت للكتاب 
الطــالع القراء علــى االعداد 
اجلديدة من املجالت العلمية 
املتخصصــة التــي تصدرها 

جامعة الكويت.
واكــدت احلــرص علــى 
املشاركة الدائمة في معرض 
بيروت للكتاب ملا يشكله من 
محطــة ثقافية جتمــع ادباء 
وكتابــا ومثقفن من مختلف 
دول املنطقة وساحة للتبادل 
املعرفي بن مختلف املؤسسات 

الثقافية في املنطقة.
وقالــت ان االقبال الكبير 
الذي يشــهده جناح مجلس 
النشــر العلمي فــي املعرض 
دفعه هذا العام الى مضاعفة 
االعداد في اجلناح بأكثر من 
7٣7٠ نســخة اضافيــة مــن 

من ذوي االحتياجات اخلاصة 
جنات اجلميلي بالتكرمي عن 
فئة الفن والرســم، وعن فئة 
التعليــم الطفلــة الســورية 
مازون راكان، وأخيرا الراحلة 
أميرة بن مكرم رئيسة مجلس 

سيدات اعمال الشارقة.
من جانبها، أعربت ممثلة 
الشــيخة د.ســعاد الصبــاح 
الشيخة أمنية عبداهلل املبارك 
فــي تصريح لـــ »كونا« عن 
سعادتها بالتواجد بهذا امللتقى 
الثقافي »املميز« الذي خصص 
لتكرمي املبدعات العربيات في 
شتى املجاالت. وقالت ان املرأة 
العربيــة ورغــم الصعوبات 
والقيــود االجتماعية التي ال 
حصر لها استطاعت ان تشق 
طريقها وتتبوأ اعلى املناصب 
أسوة بالرجل، مشيرة الى ان 
»اإلجنازات التي رأيناها الليلة 

املجالت الصادرة عن اجلامعة 
مقارنة بالعام املاضي.

وذكــرت ان املجالت التي 
تصدرهــا اجلامعــة والتــي 
تتوافــر اعدادها للقــراء في 
املعــرض تضم مــواد علمية 
حــول  قيمــة  واكادمييــة 
العلوم والهندســة والعلوم 
واالنســانية  االجتماعيــة 
والتربويــة واالدارية وكذلك 
احلقوق والشريعة والدراسات 
االســالمية اضافة الى مجلة 
)دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربيــة( وكتب صادرة عن 
جلنــة التأليــف والتعريــب 

والنشر في اجلامعة.
وأشــارت الى ان املجالت 
العلمية الصادرة عن جامعة 
الكويت حتظى بجمهور خاص 
يشــمل احلقوقيــن وعلماء 
الدين واملهندسن وغيرهم من 
االكادميين اضافة الى محبي 
الثقافة وحتصيل املعرفة من 

القراء.
وشددت على ان اجلامعة 
تهدف لنشــر العلم والثقافة 
بعيدا عن الربح املادي ولذلك 
تتوافر اعداد املجالت العلمية 
بأسعار رمزية وتشهد اقباال 
متزايدا كل عــام في معرض 
بيروت للكتــاب وغيرها من 

املعارض في دول املنطقة.
مــن جهته، قال املشــرف 

تؤكد علو كعب املرأة العربية 
في كل املجاالت«.

وقالت الشــيخة أمنية ان 
تكرمي والدتها الشيخة د.سعاد 
الصباح جاء نظير إسهاماتها 
الفكرية والثقافية والشعرية، 
عــالوة على دعمها املتواصل 
لألدبــاء وذلك من خالل »دار 
سعاد الصباح للنشر« التي 

مت إنشاؤها في العام ١985.
واوضحت ان »دار سعاد 
الصباح« قامت بنشر روائع 
العربــي  الثقافــي  التــراث 
والثقافــة العربية املعاصرة 
بكل جوانبها وساهمت بدعم 
اإلبداعات الشبابية العربية من 
مختلف ارجاء العالم العربي.

وذكرت ان الشيخة د.سعاد 
الصباح كرســت مســيرتها 
األدبية من أجل تعزيز وضع 
املرأة العربية، ولها إسهامات 

على جنــاح مركــز البحوث 
عبدالعزيــز  والدراســات 
اخلطيــب في تصريح مماثل 
لـ»كونــا« ان جنــاح املركــز 
فــي معرض بيــروت الدولي 
للكتــاب ٢٠١٦ يضم اكثر من 
٣٠٠ عنــوان تســلط الضوء 
علــى اجلوانــب التاريخيــة 
والسياســية واالجتماعيــة 
والثقافيــة والرياضيــة فــي 
الكويت. ولفت الى ان جناح 
املركــز هذا العــام يضم اكثر 
من ١5 اصدارا جديدا، ابرزها 
كتاب يروي تاريخ الرياضة 
في الكويت منذ عام ١9٠٢ حتى 
عام ٢٠١5 وكتاب يلقي الضوء 
على تاريخ العالقات الكويتية 
ـ اللبنانية وآخر حول املتاحف 
اخلاصة في الكويت، اضافة 
الى عدد من الكتب واالصدارات 

اجلديدة.
واكد اخلطيب ان مشاركة 
املركز بشكل سنوي في معرض 
بيروت الدولي للكتاب وكذلك 
في مختلف املعارض في دول 
املنطقة تهدف لنشر االصدارات 
اجلديدة امــام جمهور جديد 
من املثقفن والقراء وتعريف 
عدد اكبر من الناس بجوانب 
ثقافية وانسانية وسياسية 

مختلفة عن الكويت.
واشــار الــى ان الســاحة 
الثقافية العربية متكنت رغم 

متعــددة فــي خدمــة احلياة 
الفكرية والثقافية والعلمية 
واالجتماعية واالنسانية سواء 
كانت على املســتوى احمللي 

او العربي.
من جانبه، أعرب السفير 
تصريــح  فــي  الدويســان 
مماثــل لـ »كونــا« عن فخره 
واعتزازه بحصول الشــيخة 
د.سعاد الصباح على جائزة 
املــرأة العربية لفئــة الثقافة 
واآلداب، مؤكدا ان »الشــيخة 
سعاد تستحقها وعن جدارة«.

ووصف السفير الدويسان 
الشــيخة د.ســعاد الصبــاح 
بأنها احد اهم القامات األدبية 
والثقافية ليــس في الكويت 
فحســب بــل على مســتوى 
العالم العربي ايضا حيث ان 
لها إسهاماتها الفكرية واألدبية 

املعروفة.

الظروف التي تشهدها املنطقة 
والتطــور التكنولوجي الذي 
مثــل حتديا امــام الكتاب من 
االستمرار في االنتاج وتقدمي 
مواد واصدارات جديدة تبرز 
في كل معرض يقام على امتداد 

الوطن العربي.
وقــال ان الكويــت ودول 
املنطقــة تشــهد منــو جيــل 
جديــد من املثقفــن والكتاب 
والناشرين حيث بات الكتاب 
الشــباب يحتلــون مســاحة 
الثقافي  اضافية من املشــهد 
في الكويت وبيروت واملنطقة 

بشكل عام.
واشــاد وزير الثقافة في 
حكومــة تصريــف االعمــال 
اللبنانيــة رميــون عريجــي 
مبشــاركة الكويــت »الدائمة 
واملتميزة« في معرض بيروت 

العربي الدولي للكتاب.
واعرب عريجي في تصريح 
لـ»كونا« على هامش افتتاحه 
الدورة الـ ٦٠ ملعرض بيروت 
الدولي للكتاب عن ســعادته 
بالتفاعــل الثقافي القائم بن 
دور النشر والقراء في كل من 
لبنان والكويت والذي يتمثل 
من خالل املشاركة الكويتية 
الدائمــة في معــرض بيروت 
للكتــاب وكذلــك املشــاركة 
اللبنانية الدائمة في معرض 

الكويت الدولي للكتاب.

ممثلة الشيخة د. سعاد الصباح الشيخة أمنية عبداهلل املبارك الصباح
تتسلم اجلائزة 

جناح مجلس النشر العلمي التابع جلامعة الكويت

الدويسان  خالد  املتحدة  اململكة  لدى  سفيرنا  الديبلوماسي  السلك  عميد 
يتوسط الشيخة أمنية عبداهلل املبارك واملصممة الكويتية منتهى العجيل 

جانب من االصدارات اجلديدة في جناح مركز البحوث والدراسات الكويتية 

نائب رئيس الوزراء البحريني: جتمعنا
مع الكويت وحدة املصير املشترك

املنامة - كونا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
البحرينــي الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة 
على وحدة املصير املشترك بن مملكة البحرين 
والكويت وقــوة االرتباط والتاريخ الذي يجمع 

بن البلدين والشعبن الشقيقن.
وذكرت السفارة في بيان صحافي ان الشيخ 

محمد بن مبارك قال خالل زيارته عميد السلك 
الديبلوماســي ســفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح برفقة نائب رئيس مجلس 
الوزراء البحريني الشــيخ علي بن خليفة آل 
خليفة ان العالقة بن البلدين مبنية على اسس 

قوية وارتباط تاريخي متن.

السفير الشيخ عزام الصباح خالل استقباله الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة 

5 ماليني دوالر من الكويت لدعم 
برامج منظمة الصحة العاملية في املوصل

جنيــڤ ـ كونا: ســلمت 
الكويــت 5 ماليــن دوالر 
الى منظمة الصحة العاملية 
مساهمة طوعية لدعم جهود 
املنظمــة فــي التعامــل مع 
التداعيات الصحية الناجمة 
عن العمليات العسكرية في 
مدينة املوصل شمالي العراق.

وقال مندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحــدة واملنظمــات 
الدولية في جنيڤ الســفير 
جمــال الغنيــم لـــ »كونا«: 
»ان هذه املساهمة الطوعية 
تتوجــه بشــكل أساســي 
لتوفير االدوية الالزمة لعالج 
اجلرحى واحلاالت املرضية 
احلرجة، إضافة الى اللقاحات 

الضرورية لألطفال«.
الغنيم  وأوضح السفير 
أن توفير األمن الصحي بن 
النازحن الفارين من املعارك 
الدائرة لدحر ما يسمى تنظيم 
»داعــش« سيســاعد علــى 
»ضمان االستقرار الصحي 
في دول اجلوار ألن االوبئة 
واالمراض ال تعرف حدودا 
وتنتقــل بشــكل متســارع 
مشــكلة خطرا داهمــا غير 

مرئي«.
وشــدد علــى ان »اتخاذ 
االساليب الوقائية في مناطق 
اخلطــر وبؤر انتشــار تلك 
االوبئــة هــو خير وســيلة 
لتفادي انتشارها ووصولها 
لنا، والسيما ان الكويت وهلل 
احلمد خاليــة من االمراض 
املعدية ومــن ثم فليس من 
التعامــل  مصلحتنــا عــدم 
بالسرعة البالغة مع منظمة 
الصحــة العامليــة فــي هذا 

املجال«.
وأوضح »ان هذه املساهمة 
ال تصــب فقــط فــي حماية 
االنســان بــل تقــي البيئــة 
ايضا من التبعات السلبية 
النتشار االمراض واألوبئة، 

فضال عن اهمية املســاهمة 
في تقــدمي العالج للمرضى 
وذوي االحتياجات اخلاصة 
واألمراض املزمنة، اضافة الى 
الفئــات الضعيفة مجتمعيا 
ككبار السن والنساء احلوامل 

أو الرضع«.
في الوقــت ذاته، وصف 
السفير الغنيم عالقة الكويت 
مع منظمة الصحة العاملية 
بأنهــا »على قــدر كبير من 
االهمية والتميز، اذ حترص 
الكويت دوما على املساهمة 
فــي برامج املنظمــة امللحة 
والعاجلة فكانت على سبيل 
املثال مــن اولى الدول التي 
دعمــت جهــود املنظمة في 
دحر ڤيروس ايبوال في غرب 

افريقيا«.
كما اشــار الغنيم الى ان 
هذه املساهمة الطوعية »تأتي 
أيضا فــي ســياق عضوية 
الكويت في املجلس التنفيذي 
ملنظمة الصحة العاملية نظرا 
ملــا للكويت مــن اهتمام في 
التعامــل مع قضايا الصحة 

والبيئــة على املســتويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية 
فأخذت علــى عاتقها تقدمي 
افكار لكيفية التعامل مع تلك 

االزمات الصحية«.
مــن جانبــه، اكــد املدير 
الطوارئ  التنفيذي لبرامج 
العاملية  مبنظمــة الصحــة 
د.بيتر سالمة لـ »كونا« ان 
مساهمات الكويت الطوعية 
فــي برامج املنظمة العاجلة 
وامللحة مثال يحتذى به في 
كيفية تعاون الدول املانحة 
مع احلاالت االنسانية التي 

حتتاج تدخال سريعا.

الصحة  مبنظمة  الطوارئ  لبرامج  التنفيذي  املدير  مع  الغنيم  جمال  السفير    
العاملية د. بيتر سالمة

العراق: مساعدات الكويت لسكان
املناطق احملررة »وقفة تاريخية«

أربيل - كونا: أشاد عضو مجلس محافظة 
نينوى العراقية الشيخ بنيان اجلربا باملساعدات 
االنسانية التي تقدمها الكويت الهالي املناطق 
احملــررة في احملافظــة، معتبــرا اياها »وقفة 
تاريخية« جتاه العراقين وترجمة حية لشعار 

»الكويت بجانبكم«.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ»كونا« عقب 
توزيع الكويت مســاعدات غذائية على سكان 
قــرى »اخلرطة واصنديج والشــهيد صبحي 
واجلرف والســيد حمد والذيبانيــة« التابعة 

لناحية »النمرود« في محافظة »نينوى«.
ودعا اجلربا الى االســتمرار في دعم اهالي 

املوصــل الذين يعانون من نقص شــديد في 
شــتى املجاالت وهم بحاجة ماســة الى مد يد 

العون من اخليرين.
مــن جهته، قال مدير ناحية النمرود احمد 
عبيد العيسى في تصريح لـ »كونا« ان محافظة 
نينوى وبالتنســيق مع مؤسســة البارزاني 
اخليرية وزعت مســاعدات غذائية على اهالي 
القــرى احملــررة من قبضة ما يســمى تنظيم 
»داعــش« فــي احملافظة. وتقدم بالشــكر الى 
الكويت على تقدميها املســاعدات االنســانية 
الهالي املنطقة ودعمها للشعب العراقي وحرصها 

على استمرارها لتشمل جميع قرى املنطقة.

جانب من عمليات توزيع املساعدات االنسانية الكويتية على أهالي املناطق احملررة في العراق

الدويسان: سعاد 
الصباح أحد أهم 
القامات األدبية 
والثقافية ليس

في الكويت 
فحسب بل

على مستوى 
العالم العربي

سهيلة الفهد: 
مضاعفة األعداد 
في اجلناح بأكثر 
من 7370 نسخة 

إضافية من املجالت 
الصادرة

عن اجلامعة


