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األمير عّزى في وفاة أحمد اخلطيب
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أســرة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى د.أحمد اخلطيب، أعرب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة أحد رجــاالت الوطن املخلصني الذين 
ســاهموا في نهضته، املغفــور له بإذن اهللا 
تعالــى د.أحمد اخلطيب، مســتذكرا ســموه 
الفقيــد  التقديــر واالعتبــار مناقــب  بــكل 
وإســهاماته املقدرة في خدمة الوطن العزيز 
طيلة مســيرته احلافلة بالعطاء، السيما في 
العمل النيابي، وذلك من خالل عضويته في 
املجلس التأسيســي ومشــاركته الفعالة في 
نقاشــات صياغة الدســتور الكويتي، فضال 
عن حصوله على ثقة الناخبني ومتثيلهم في 
عدة فصول تشريعية ملجلس األمة وحرصه 
على االلتزام باملبادئ الدميوقراطية التي نص 
عليها الدستور وباألخالق احلميدة والكرمية 
التي جبل عليها أهــل الكويت الكرام والذي 
جتسد خالل ممارسة دوره الرقابي والتشريعي 
مبهنية رفيعة وراقية فكان رحمه اهللا قدوة 

نيرة في العمل البرملاني.

كما أشاد ســموه باإلســهامات واجلهود 
املقدرة للفقيد كونه أول طبيب كويتي وسعيه 
الدؤوب لالرتقاء بالقطاع الصحي في البالد،

سائال ســموه املولى جل وعال أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه 
فســيح جناته ويلهم أسرته الكرمية وذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أســرة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى د.أحمــد اخلطيب، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
أحد رجــاالت الوطن املخلصــني املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى د.أحمد اخلطيب، مشــيدا 
ســموه مبا قدمه الفقيد للوطــن الغالي من 
خدمات جليلة وإسهامات متعددة عبر مسيرته 
احلافلة بالعطاء، سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أســرته الكرمية وذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

الديوان الوطني حلقوق اإلنسان يشيد 
بدور املرأة ومساهمتها في صنع القرار

أشــادت عضوة مجلس 
الوطنــي  الديــوان  إدارة 
حلقوق اإلنسان املستشارة 
هدى الشايجي بالدور الفاعل 
للمرأة الكويتية ومساهمتها 
فــي صنــع القــرار تقديــرا 
للمكاسب واملكانة املستحقة 
لهــا. وقالت الشــايجي في 
تصريح صحافي مبناســبة 
اليــوم العاملي للمــرأة الذي 
يصادف الثامن من مارس كل 
عام إن االحتفاء باملرأة يأتي 
تعزيــزا لدورها وإجنازاتها 

في شتى جوانب احلياة ومشاركتها الفاعلة 
على املستوى احمللي.

وأضافت ان اليوم العاملي للمرأة هو مناسبة 
الستذكار واقع املرأة الكويتية والعمل على 

تطبيق القوانني التي حتفظ 
حقوقها وتضمن لها احلياة 
الكرمية وتسهم في إشراكها 
بشــكل فعال في دفع عجلة 
التنميــة وحتقيــق رؤيــة 
«كويت جديــدة ٢٠٣٥» في 
إطار اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان واالتفاقيات الدولية. 
وذكرت الشايجي أن شراكة 
املرأة تعكــس رقي املجتمع 
الكويتــي ونبــل رســالته 
وأصالــة قيمــه، مبينــة ان 
الديــوان يتطلع الــى إزالة 
املعوقات التي تواجه املرأة واملطالبة بااللتزام 
مبا نصت عليه التشريعات الدولية اخلاصة 
بحمايتهــا واالرتقاء بجودة حياتها وتفعيل 

التشريعات الصادرة بهذا اخلصوص.

هدى الشايجي

السفيرة البريطانية: نعمل مع الكويت بشكل وثيق حيال 
عدد من امللفات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك

أسامة دياب

أكدت السفيرة البريطانية 
لدى البالد بيلنــدا لويس ان 
وظيفتهــا كســفيرة هي دعم 
القويــة  العالقــات  وتعزيــر 
واملتميزة والتاريخية باألساس 
والتي تنبع من إرث طويل من 
الصداقة. وقالــت ان البلدين 
يعرفان بعضهما البعض جيدا 
والعالقــات الشــعبية بينهما 
متميزة، حيث يدرس اآلالف من 
الطالب الكويتيون في اململكة 
املتحدة، إضافة الى العديد من 
الروابط التجارية واالقتصادية 
واالستثمارية وأنها كسفيرة 
تسعى إلى زيادة أعداد الطالب 
الكويتيني الذين يدرسون في 
بالدها واملستثمرين الراغبني 

في االستثمار في بالدها.
وأشادت لويس على هامش 
حضورهــا افتتــاح معــرض 
زيارة امللكة اليزابيث الثانية 
أبراج الكويت في فبراير ١٩٧٩ 
ومبناسبة اليوبيل البالتيني 
جللوس امللكــة على العرش 
مبوقف وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد الناصر في األمم 
املتحدة لدعم أوكرانيا والذي 
وصفته بـ «املشرف»، موضحة 
أن البلدين يعمالن بشكل وثيق 
حيال عدد من امللفات اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك.
الــى أن موقــف  ولفتــت 
الكويت في األمم املتحدة أظهر 

معدن القيادة.
وباملناسبة أشادت السفيرة 
بيلندا لويس بأبراج الكويت 
كمعلم من املعالم البارزة على 
اخلليــج العربي، موضحة أن 
مشاهدة أبراج الكويت بالنسبة 
لها مشهد مريح ألنها تقع على 
ميل واحد فقط من مقر السفارة 
التاريخي في منطقة دسمان.

وأضافت ان امللكة إليزابيث 
الثانية قد زارت أبراج الكويت 
في ١٩٧٩ خالل زيارتها األولى 

إلى الكويت.
وقالــت ان امللكة وزوجها 
الراحــل األميــر فيليــب قاما 
بجولة إرشــادية مع الشــيخ 
ســالم صباح السالم الرئيس 
الفخري للبعثة ومستشار أمير 
الكويت في ذلك الوقت الشيخ 
عبــداهللا اجلابر الصباح قبل 

افتتاح األبراج للجمهور.
ولفتت إلى أن امللكة ودوق 
إدنبــره كانــا أول ضيفــني 
رسميني يزوران األبراج وخالل 
الزيارة اســتمتعا بالعروض 
وباملوســيقى التقليدية التي 
قدمهــا الفنانــون الكويتيون 

آنذاك.
وأضافت: وكما هو معروف 
عــن امللكة اهتمامها مبظهرها 
وأناقتها فإنها اختارت فستانا 

ولفتت إلى أن زيارة امللكة 
الثانيــة وصاحب  إليزابيــث 
السمو امللكي األمير فيليب دوق 
إدنبرة للكويت عام ١٩٧٩ تعد 
من احملطات التاريخية املهمة 
في مسيرة العالقات الكويتية 
- البريطانيــة، حيث أعطت 
تلك الزيارة دفعة قوية وإمدادا 
الكويتية  العالقات  الستمرار 
- البريطانية بأجمل صورها.

وذكرت أن من أهم األماكن 
التــي قامــت بزيارتهــا امللكة 
والــدوق هي أبــراج الكويت، 
حيث يعتبر الضيوف امللكيون 
هم أول الضيوف الرســميني 
على الكويــت قامــوا بزيارة 
أبراج الكويت بعد أيام قليلة 

من افتتاحها الرسمي.
وتعتبر أبراج الكويت من 
املعالم احلضارية املهمة وإحدى 

عالمات الكويت املعروفة.
اقامــة هــذا  وذكــرت أن 
املعرض تأتي مبناسبة سعيدة 
جــدا نشــارك بهــا أصدقاءنا 
في بريطانيــا وهي احتفالهم 
باليوبيل البالتيني حلكم امللكة 
إليزابيث الثانية، حيث طوال 

بعدة أمور مميزة منها أنها أول 
مرة تزور امللكة الكويت وأول 
مرة تهبط طائرة الكونكورد 
بالكويــت وأول مرة يســكن 
ضيف ملكي يختا بحريا خالل 

إقامته بالكويت.
وأضــاف: «وكانــت امللكة 
إليزابيــث الثانيــة وزوجهــا 
صاحب الســمو امللكي األمير 
فيليب دوق إدنبرة أول ضيوف 
وأشخاص يزورون أهم وأبرز 
معلــم للكويت قبــل افتتاحه 
الرسمي أال وهو أبراج الكويت، 
كما كانت في الزيارة عدة أمور 

أخرى مميزة.
وأشار إلى أنه قام بتوثيق 
ومشــاركة احتفــال الكويــت 
احتفاالت بريطانيا باليوبيل 
املاســي للملكــة عــام ٢٠١٢ 
واليوبيل الياقوتي بعام ٢٠١٧ 
وهذا العام باالحتفال باليوبيل 
البالتيني جللوس امللكة على 
العرش من خــالل إقامة مثل 
هذه املعــارض وتأليف كتب 
توثق وتظهر جوانب عدة من 
تاريــخ العالقــات الثنائية ما 

بني البلدين.

سنوات حكم امللكة إليزابيث 
قامــت بتقــدمي وبــذل الغالي 
والنفيــس ألرضها وشــعبها 
وعملــت واجتهدت ألن تكون 
بالدها وشــعبها فــي مصاف 
الدول والشعوب املتقدمة في 

جميع املجاالت.
وأضافــت: «كمــا كانــت 
صاحبة اجلاللة امللكة حتافظ 
على عالقتها مع شعوب الدول 
واألســر احلاكمة بــأن تكون 
عالقــات مســتمرة وطيبــة 
وقوية مبنية علــى االحترام 
والتقدير والتعاون املشــترك 

ملا فيه املصلحة العامة».
الباحــث  وبــدوره، قــال 
 - الكويتيــة  بالعالقــات 
البريطانيــة عيســى يحيــى 
عبدالرســول دشــتي ان هــذا 
املعرض يعد جانبا مهما جدا 
في مســيرة تاريــخ العالقات 
الكويتية - البريطانية، حيث 
إنه يعرض جانبا من الزيارة 
التاريخيــة لصاحبة اجلاللة 
امللكة إليزابيث الثانية للكويت 
والتي كانت في شــهر فبراير 
من عــام ١٩٧٩، والتي متيزت 

خالل افتتاح معرض زيارة امللكة إليزابيث لألبراج في فبراير ١٩٧٩ ومبناسبة اليوبيل البالتيني جللوسها على العرش

السفيرة البريطانية بليندا لويس ود.عيسى األنصاري ود.عيسى دشتي خالل افتتاح املعرض                       (ريليش كومار)

السفيرة البريطانية والسفير األملاني ود.عيسى األنصاري ود.عيسى دشتي خالل عرض بعض اللوحات املشاركة

لوحة حول زيارة امللكة اليزابيث لألبراج جولة داخل املعرض

صمــم خصيصا لهذه الزيارة 
التاريخية والذي مت تصنيعه 
مــن قمــاش ملــون بــاألزرق 
واألبيض في إشارة إلى ألوان 
أبــراج الكويت وقد نالت هذه 
اللفتــة استحســان الكويــت 

وأهلها.
وأشارت إلى أنه في فبراير 
١٩٩١ أظهــرت لقطات إعالمية 
األبراج منهوبة ومتضررة جراء 
النيران املشتعلة من حولها، 
وبعد ٤ سنوات كانت الكويت 
قد أعادت بناءها وستظل أبراج 
الكويت دائما ذات خصوصية 
كبيــرة بتصميمهــا املذهــل 
والرائع كما كانت خالل زيارة 

امللكة األولى عام ١٩٧٩.
ومــن جانبهــا، وصفــت 
الشيخة هالة البدر العالقات 
البريطانيــة   - الكويتيــة 
بـــ «املتميــزة والقويــة» بني 
البلدين والشعبني والعائلتني 
احلاكمتني، مشيرة إلى ان عالقة 
الكويت مع األســرة احلاكمة 
البريطانية والشعب البريطاني 
وحكومتــه مثــال يحتذى في 

العالقات الثنائية.

امللكة ودوق إدنبره كانا أول ضيفني رسميني يزوران أبراج الكويت بعد افتتاحها عام ١٩٧٩
هالة البدر: عالقة الكويت باألسرة احلاكمة البريطانية واحلكومة مثال يحتذى في العالقات الثنائية

٢٥ سفيرًا أشادوا مبوقف الكويت في األمم املتحدة: صوت 
رائد لدعم مبادئ السيادة اإلقليمية ورفض استعمال القوة

أسامة دياب

بعد الغزو الروســي غير املبرر ألوكرانيا، أرسل 
سفراء دول مجموعة السبع وسفراء االحتاد األوروبي 
املمثلون في الكويت وبدعم من سفراء أستراليا وألبانيا 
إلى جانب أوكرانيا رسالة مفتوحة إلى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد عبروا فيها عن تقدير 
حكوماتهم العميق للموقف املبدئي الذي اتخذته الكويت 
جتاه أوكرانيا عقب الغزو الروسي، معربني عن التزامهم 
مبواصلة التعاون الوثيق مع الكويت. وأشار السفراء 
في بيان من السفارة البريطانية لدى البالد حصلت 
«األنباء» على نسخة منه - إلى التصويت على قرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ٢ مارس، مشيرين 
إلى «تكاتف ١٤١ دولة معا إلدانة ما تقوم به روســيا 
ووصف هذا الفعل بحقيقته وبشكل صريح على أنه 
عدوان صارخ ومتعمد وغير مبرر ضد دولة مساملة 
وذات سيادة». وأكدوا أنه «لطاملا كانت الكويت صوتا 

رائدا في األمم املتحدة لدعم مبادئ السيادة والسالمة 
اإلقليمية والرفض القاطع الستعمال القوة».

وأكدوا الدور املهم الذي اضطلع به وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، مشيرين إلى انه عمل بال 
كلل حتت قيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد على 

حتديد مخاطر التقاعس خالل هذه األزمة.
املوقعون على البيان

السفيرة البريطانية بليندا لويس
السفيرة األميركية ألينا ل. رومانوسكي

سفير أوكرانيا د.ألكسندر باالنوتسا
سفير إسبانيا مغيل مورو اغيالر

سفير إيطاليا كارلو بالدوتشي
سفير النمسا ماريان وربة

سفير سلوڤاكيا ايغور هايدوشيك
سفير پولندا بافيل ليهوفيتش

سفير اليونان كونستانتينوس بيبريجوس
سفير أملانيا ستيفان موبس

سفير رومانيا موجوريل ستانسكو
القائم باألعمال لسفارة هنغاريا أنا ماريا سيناسي

سفير اليابان ياسوناري مورينو
سفير التشييك ياروسالف سيرو
سفير أستراليا جوناثان جيلبرت
سفير مالطا راميوند سارسيرو

سفير ألبانيا سمير باال
سفير فرنسا كلير لو فليشر

سفير كرواتيا أمير موهارميي
سفيرة كندا عليا مواني

سفير االحتاد األوروبي د. كريستيان تودور
سفير هولندا لورين وستيف
سفير قبرص مايكل مافروس
سفير بلجيكا مارك ترنتسو

سفير بلغاريا دميتر دميتروف

ملشاهدة الڤيديو

اختبارات «كورونا» املؤجلة األحد املقبل
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصــادر تربويــة مطلعــة 
لـ«األنبــاء»، عن انه مت حتديد يوم األحد 
املقبــل موعدا لتأدية االختبارات املؤجلة 
للطلبة الذين منعهم ڤيروس كورونا من 
أداء اختباراتهم في الفصل األول، مشيرة 
إلى انه من املتوقع أن تصدر وزارة التربية 

اجلدول اخلاص باالختبارات املؤجلة اليوم 
أو غدا. وبينت املصادر أن عددا من املناطق 
التعليمية طلبت من مديري املدارس إرسال 
أســماء الطلبة وشــهادات احلجر واملواد 
التي سيختبرون فيها استعدادا لتجهيز 
مقر اللجنة، متوقعة ان تخصص الوزارة 
مدرستني في كل منطقة تعليمية لتقدمي 

االختبارات.

املنظمة الدولية لتمكني املرأة تنّظم 
«إجراءات مناهضة العنف ضدها»

تعتزم المنظمة الدولية 
المــرأة وبنــاء  لتمكيــن 
القــدرات تنظيم المؤتمر 
الـ٣٤ االفتراضي بمناسبة 
العالمــي  المــرأة  يــوم 
تحت عنوان «اإلجراءات 
الــدول  الحكوميــة فــي 
العربية لمناهضة العنف 
ضد المرأة: تحليل الواقع 
ورؤية مستقبلية» اليوم 
وعلــى مــدى يومين في 
تمام الساعة ٧ مساء على 
تطبيق زووم بمشــاركة 

عدد من القياديين والقيادات في المنطقة 
الخليجية والعربية.

وأعلنت رئيسة المنظمة ابتسام القعود 
ان المؤتمر سيتناول عددا من المحاور منها:
١ـ  الحماية االجتماعية والقانونية للمرأة.
٢ ـ مكانة المرأة في األديان الســماوية 

وموقفها من العنف ضد المرأة.
٣ ـ دور مؤسسات المجتمع المدني في 

مناهضة العنف ضد المرأة.
٤ ـ تجارب عالمية وعربية في مواجهة 

حاالت العنف ضد المرأة.
٥ ـ التشــريعات  والسياسات الوطنية 

لمواجهة العنف ضد المرأة.
٦ـ  انواع العنف، تقييم السياسات العامة 

للدول في مواجهة أشكال العنف.
٧ ـ التدخل المهني لحماية المرأة.

٨ـ  أطــر عامة لصياغــة اتفاقية عربية 
لمناهضة العنف ضد المرأة.

واضافت القعود ان جلســة ٨ الجاري 
ستترأســها د. هند المفتاح عضو مجلس 
الشــورى في قطر وجلســة يوم ٩ مارس 
ستترأسها د. سلوى الجسار عضو مجلس 

االمة السابق
وأكدت ان المنظمة تحرص في تواجدها 

بصفة مستمرة على مواكبة االحداث اقليميا 
وعربيــا في متابعــة اوضاع النســاء في 
المنطقة بهدف تحقيق رؤية المنظمة في 

تقديم انواع الدعم من كل الجهات.
بدورهــا، قالت مستشــارة المنظمة د. 
سلوى الجسار ان برامج ومبادرات المنظمة 
لم تتوقف خالل جائحة كورونا بل توسعت 
فــي إطالق العديد من تنظيم ورش العمل 
واللقاءات والدورات التدريبية الى جانب 

مؤتمراتها شهريا. 
وأكدت أن دعم قضايا المرأة واالســرة 
والطفــل يجب ان تكــون من أهم اولويات 
برامــج عمل الحكومــات والبرلمانات وما 
تواجهه النســاء في المنطقة العربية من 
تحديات يجب النظر لها باختالف طبيعة 

كل دولة ومكوناتها.
واشــارت الى ان هناك مطالب موحدة 
ومطالــب اخــرى تســلط الضــوء علــى 
االحتياجــات االساســية االنســانية منها 
واالقتصادية واالجتماعية والصحية التي 
مازالت تشــكل هاجسا خطيرا خاصة في 
مناطق النزاع والحروب والتي لالسف التزال 
تحتاج الــى تقديم الدعــم الكامل لحماية 

إنسانية المرأة والطفولة.

د.ابتسام القعودد.سلوى اجلسار

ورشة الهالل األحمر: إنشاء مركز
للرصد اإلعالمي اإلنساني

أوصت ورشة إعداد الكوادر االعالمية في 
مجال العمل االغاثي واالنساني عقب اختتام 
اعمالها في جمعية الهالل االحمر الكويتي بإنشاء 
مركز للرصد االعالمي االنساني جلمع وحتليل 

البيانات االعالمية في املجال االنساني.
وقــال مدير العالقــات العامة واالعالم في 
جمعية الهالل االحمر خالد الزيد في تصريح 
لـ«كونا» بعد اختتام الورشــة التي استمرت 
يومني انها اوصت بإنشاء فريق اعالمي خليجي 
للمتابعة والنشر املشترك ألنشطة اجلمعيات 

اخلليجيــة في املجال االنســاني. واضاف ان 
الورشة اوصت ايضا بعقد ورش عمل مشتركة 
بني اعالميــي اجلمعيات الوطنيــة واعالميي 
املؤسســات الصحافية األخــرى. وأعرب عن 
شكره ملشاركة هيئات وجمعيات الهالل االحمر 
بدول مجلس التعاون واللجنة الدولية للصليب 
االحمر واالحتاد الدولي للصليب االحمر والهالل 
االحمر واملنظمة العربية للهالل االحمر والصليب 
االحمر ومكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
االنسانية في الشرق االوسط وشمال افريقيا.


