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نائب وزير اخلارجية استقبل سفيري عمان وقطر

«عز وفخر» شعار االحتفال باألعياد الوطنية 
بألوان مستوحاة من روح التراث

أعلنــت اللجنة الدائمة 
لالحتفال باألعياد الرسمية 
والوطنيــة عــن اعتمــاد 
الهوية البصرية لالحتفال 
الوطنية للســنة  باألعياد 
احلالية ٢٠٢٣ وإنشاء موقع 
إلكترونــي يتضمــن دليال 
شامال لشعار االحتفاالت.

وقــال عضــو اللجنــة 
التلفزيون  ووكيل شؤون 
تركــي  اإلعــالم  بــوزارة 
املطيري في بيان صحافي 
إن احتفــاالت هذه الســنة 

ستقام حتت شعار «عز وفخر»، وستكون 
ألوانه مستوحاة من روح التراث الوطني 
لتاريــخ االحتفاالت الوطنيــة إذ تتضمن 

األلوان األساسية من علم الكويت.
وأوضح املطيري أن شعار «عز وفخر» 
يقــدم إطاللة مســتفيضة بشــأن فلســفة 
الشــعار واأللوان واخلطــوط وغيرها من 
العناصر التي تتيح لزوار املوقع استخدام 

مختلف خصائص الشعار 
والتطبيقــات  والصــور 
التصويرية بهدف توحيد 
الهوية البصرية لالحتفاالت 

الرسمية والوطنية.
وأضاف أن هناك أيضا 
ألوانا ثانوية مستوحاة من 
بيئتنــا الطبيعيــة البرية 
والبحرية في تناغم جتسد 
دالالت الهويــة البصريــة 
لالحتفــاالت الوطنيــة في 
البالد إضافة إلى خصائص 
اخلطــوط التي كتــب بها 
الشعار. وذكر أن املوقع اإللكتروني يتضمن 
دليال إرشاديا خلصائص الصور واألدوات 
الغرافيكية املساندة للهوية البصرية مرفقة 
بنمــاذج وتطبيقــات، إضافة إلى أشــكال 
ومناذج اإلضاءة في الشوارع واملباني مع 
تطبيقات تصويرية لتكون للجميع ضمانا 
لتناغم الهوية البصرية لالحتفاالت الرسمية 

والوطنية.

التقــى نائب وزير اخلارجية الســفير 
منصور العتيبي مع ســفير سلطنة عمان 
لدى الكويت د.صالح اخلروصي، حيث مت 
خالل اللقاء بحث أوجه العالقات األخوية 

املتميزة بني البلدين الشقيقني. 

كما التقى نائب وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي مع سفير دولة قطر لدى 
الكويــت علي آل محمــود، حيث مت خالل 
اللقاء بحث عــدد أوجه العالقات األخوية 

املتميزة بني البلدين الشقيقني.

«جلنة االحتفاالت الوطنية» اعتمدت الهوية البصرية لالحتفال

السفير منصور العتيبي مستقبال سفير قطر علي آل محمود السفير منصور العتيبي مستقبال سفير سلطنة عمان 
د.صالح اخلروصي

فيصل الصواغ: على املنظمات الدولية 
مواجهة التحديات املرتبطة باإلسالموفوبيا

أدان رئيس مجلس ادارة االحتاد العربي 
لإلعــالم اإللكتروني والتنمية املســتدامة 
فيصل الصواغ قيام أحد سياسي الدمنارك 
زعيم حزب هــارد الين اليميني املتطرف 
واملناهض للهجرة واإلسالم، بإحراق نسخة 
من القرآن الكرمي أمام السفارة التركية في 
العاصمة السويدية ســتوكهولم، واصفا 
اياه بـ«تصرف مشني يستفز مشاعر مئات 
املاليني من املسلمني في كافة أنحاء العالم».

وحذر الصواغ من مخاطر انتشار هذه 
األعمال «التي تسيء إلى األديان وتؤجج 
خطاب الكراهية والعنف»، داعيا إلى «إعالء 
قيم التســامح والتعايش السلمي، ومنع 
اإلساءة جلميع األديان ومقدساتها من خالل 
تلك املمارســات املتطرفة التي تتنافى مع 
قيم احترام اآلخر وحرية املعتقد وحقوق 

اإلنسان وحرياته األساسية».
وقال الصواغ في بيان صادر عن مكتب 
رئيس االحتاد العربي لالعالم االلكتروني 

في القاهرة، انه من غير املقبول عدم اتخاذ 
خطوة أو رد في مواجهة هذه االحتجاجات 
التي كان ينبغي اتخاذ اإلجراءات الضرورية 
من قبــل املنظمات الدولية حتى ال تتكرر 
مثل هذه االفعال االســتفزازية املستهدفة 

للمسلمني ويهني قيمهم املقدسة.
وشــدد رئيــس مجلــس ادارة االحتاد 
العربــي لالعــالم االلكترونــي والتنميــة 
املســتدامة، على «أهمية نشر قيم احلوار 
والتســامح والتعايــش ونبــذ الكراهيــة 
والتطرف» واقترح تدابير للتصدي لظاهرة 
اإلســالموفوبيا وكراهية املسلمني وخلق 
حــوارات إلبراز القيم احلقيقية لإلســالم 
وطبيعته املســاملة من خالل زيادة الوعي 
العاملي بظاهرة اإلسالموفوبيا وعلى نشر 
املبادئ األساســية لالعتدال والوســطية 
واحلداثة لإلسالم، ومتكني املجتمعات في 
جميع أنحاء العالم من مواجهة التحديات 

املرتبطة باإلسالموفوبيا.

أكد أن حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم تصرف مشني يستفز مشاعر املسلمني

فيصل الصواغ

وزير اخلارجية تسّلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري بيرو وسريالنكا

تسلم وزير اخلارجية الشيخ 
ســالم العبداهللا رسالة خطية 
من وزير خارجية اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة 
محمد سالم ولد مرزوك تتصل 
بالعالقات الوثيقة التي تربط 
الشــقيقني والدعوة  البلديــن 
للمشــاركة في أعمــال الدورة 
الـــ ٤٩ ملجلس وزراء خارجية 
التعــاون اإلســالمي  منظمــة 
العاصمة  التي ستســتضيفها 
املوريتانية نواكشوط خالل ١٦

و١٧ مارس ٢٠٢٣.
جاء ذلك خالل استقبال وزير 
اخلارجية لســفير اجلمهورية 
اإلســالمية املوريتانيــة لــدى 
الكويــت د.محمــد األمــني ولد 
الشيخ امس الثالثاء في ديوان 

عام الوزارة.
إلــى ذلــك، تســلم وزيــر 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
في ديوان عام الوزارة نسخة من 
أوراق اعتماد سفير جمهورية 
بيرو لــدى الكويــت كارلوس 
الفريــدو فيالســكو  مانويــل 
منديوال. ومتنى الوزير للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 
وللعالقات الثنائية الوثيقة التي 
جتمع البلدين الصديقني املزيد 
من التقدم واالزدهار، كما تناول 
اللقاء التطــورات األخيرة في 
بيرو. كما تسلم وزير اخلارجية 
الشــيخ ســالم العبــداهللا في 
ديوان عام الوزارة نسخة من 

تسلّم رسالة خطية من نظيره املوريتاني تتضمن الدعوة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

وزير اخلارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير سريالنكا

وزير اخلارجية مستقبال سفير موريتانيا

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا يتسلم أوراق اعتماد سفير بيرو

أوراق اعتماد سفير جمهورية 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
الشعبية لدى الكويت كاندبان 

باالسوبرامانيام.
ومتنــى الوزيــر للســفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 

الكويت الثانية خليجيًا في برنامج زراعة اخلاليا اجلذعية لألطفال
وكيل طب األسنان افتتح مؤمتر زراعة اخلاليا اجلذعية لألطفال الثاني

د.مشعل الكندري ود.سندس الشريدة مع املشاركني في املؤمتر                   (ريليش كومار)

عبدالكرمي العبداهللا

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
طب األســنان بوزارة الصحة 
د.مشــعل الكندري أن الكويت 
تأتي في املرتبــة الثانية على 
مســتوى دول اخلليج العربي 
في إنشاء برنامج زراعة اخلاليا 
اجلذعيــة لألطفال منذ أكتوبر 

.٢٠٢٠
وقال د.الكندري، في كلمة 
ألقاها في افتتاح مؤمتر زراعة 
اخلاليــا اجلذعيــة لألطفــال 
الثاني الذي حضره نيابة عن 
وزير الصحة د.أحمد العوضي 
ونظمته رابطــة طب األطفال، 
إن برنامج «اخلاليا اجلذعية» 
حقق اجنازات ترجمت بإجراء 
٣٣ عملية زراعة خاليا جذعية 
لألطفــال ذاتيــة ومــن متبرع 
متطابق، مشيدا بإدخال العالج 
اخللوي مؤخرا حلاالت تعاني 
من أمراض سرطانية ومناعية 
وأخــرى أمراض الــدم املؤمنة 
جميعهــا  تكللــت  ووراثيــة 

بالنجاح.

العاملية والتي لها انعكاســات 
ايجابيــة علــى صحة وشــفاء 

املرضى.
بدورها، أكدت رئيسة قسم 
أمراض الدم وسرطان األطفال 
وزراعــة اخلاليــا اجلذعيــة 
ورئيسة وحدة زراعة اخلاليا 
اجلذعيــة مبستشــفى البنــك 
الوطنــي ورئيســة املؤمتــر 
علــى  الشــريدة  د.ســندس 
أهمية املؤمتر والتي تكمن في 
الوقوف على آخر املســتجدات 
العامليــة املتعلقــة بعالجــات 

يعانون من أمراض سرطانية 
وغير سرطانية كأمراض الدم 

ونقص املناعة.
ولفتت إلى أنــه في اآلونة 
األخيرة مت إجراء حالتي عالج 
خلوي وتكللت بالنجاح، مشيرة 
إلــى أن هذا اجلهــد لم يأت من 
فــراغ بــل تضافــرت اجلهود 
مــن مختلف األطبــاء والهيئة 
التمريضية وقســم املختبرات 
والعالج الطبيعي والهندســة 
الطبية بــروح الفريق الواحد 
للوصول إلى هــذه اإلجنازات 

املستحقة.
وبينت انه في الفترة املقبلة 
سنتجه إلى التعاون مع فريق 
طبي مبستشفى «سانت جود» 
في الواليات املتحدة األميركية 
لالستفادة من خبراتهم املتميزة 
لعالج مرضى اللوكيميا، الفتة 
الى ان املستشــفى اســتقطب 
قامــات علميــة متمرســة من 
أميركا وبريطانيا لعالج احلاالت 
املعقدة واملستعصية ساهمت 
في التقليل من ابتعاث املرضى 

للعالج باخلارج.

زراعة اخلاليا اجلذعية، الفتة 
إلــى أن منها العــالج اخللوي 
ومناقشة احلاالت املعقدة أثناء 
عملية زراعة اخلاليا اجلذعية 
واملضاعفــات احملتملة ما بعد 
الزراعة وكيفية تفاديها بطرق 
علمية مبتكرة ومدروســة من 
خالل تبادل التجارب واألبحاث 
العلميــة مــن مختلــف الدول 

املشاركة.
وبينــت أن هناك زيارات 
ميدانيــة من قبل الزوار إلى 
وحدة زراعة اخلاليا اجلذعية 
لألطفــال مبستشــفى بنــك 
الوطني ملناقشــة  الكويــت 
احلاالت الصعبة لالستفادة 
التراكميــة  مــن خبراتهــم 
الناجحة  وإيجــاد احللــول 
بطــرق علمية ومدروســة، 
موضحــة أنه بعــد أكثر من 
عامــني على إنشــاء برنامج 
زراعــة اخلاليــا اجلذعيــة 
لألطفال وإجــراء ٣٣ عملية 
منهم أربع حاالت زراعة ذاتية 
و٢٩ حالة من متبرع متطابق 
كامل أو تطابق نصفي ملرضى 

د.سندس الشريدة تكرم د.مشعل الكندري

وأشــار الى ان هذا التجمع 
الطبــي يفتــح آفاقــا جديــدة 
للتطوير والتحديث املســتمر 
للعالجات والتقنيات احلديثة 
ومتابعة آخر تطورات البحث 
العلمي، مبينــا أن هذا املؤمتر 
يعتبــر فرصــة لالطــالع على 
التجارب السريرية واألساليب 
املبتكــرة قبــل وأثنــاء وبعــد 
عمليات زراعة اخلاليا اجلذعية 
لألطفال باستراتيجيات وخطط 
مدروسة وممنهجة بطرق علمية 
حديثة تواكب آخر املستجدات 

زيادة عدد الوفيات بسبب قصور القلب 
مرتبطة  بارتفاع أو انخفاض درجات احلرارة

أظهــرت دراســة جديــدة 
نشرها الباحث الكويتي د.براك 
األحمد ومولتها مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمي حــول وجود 
عالقــة بــني درجــات احلرارة 
القصوى والباردة في مناطق 
العالــم وزيادة عــدد الوفيات 
بني املصابني في أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وقالت الدراسة التي نشرت 
فــي مجلــة الــدورة الدمويــة 
(Circulation) املرموقــة التــي 
القلــب  جمعيــة  تصدرهــا 
األميركية «إن هناك زيادة في 
عدد الوفيات املرتبطة بقصور 
القلب وعالقتها بدرجات احلرارة 
القصوى مقارنة بأمراض القلب 

األخرى».
وذكرت أنه مت تسجيل عدد 
أكبر من الوفيات في األيام التي 
كانــت فيها درجــات احلرارة 
في أعلى أو أدنى مستوياتها، 

احلرارة في أقصى درجاتها.
وأشــارت الى تأكيــد عدد 
كبير من الباحثني على أنه مع 
تغير املناخ تزداد احلاجة إلى 
مزيد من البحث، الستكشــاف 
وتطوير استراتيجيات معينة 
للتخفيــف من تأثيــر درجات 
احلــرارة القصوى في أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
ومــن بــني أمــراض القلب 
واألوعيــة الدموية التي بحث 
فيها د.براك األحمد في دراسته 
هو ربط قصور أمراض القلب 
بارتفاع معدالت الوفيات الزائدة 
جراء درجات احلرارة الشديدة 

في احلر والبرد.
وأوصت الدراسة املؤسسات 
املتخصصــة فــي طــب القلب 
بإصــدار إرشــادات وبيانــات 
علميــة حــول عالقــة درجات 
احلرارة القصوى وصحة القلب 
واألوعية الدموية، موضحا انه 

درس الطب في جامعة ليڤربول 
باململكــة املتحــدة، وعمل في 
مستشفى العدان، ثم حصل على 
املاجستير في تخصص الصحة 
العامة من كلية جونز هوبكنز 
للصحة العامة. وهو عضو هيئة 
تدريس في كلية الطب بجامعة 
الكويت، ويتابع دراسته حاليا 
لنيل درجة الدكتوراه في علوم 
صحة السكان بكلية هارفارد 

للصحة العامة.
يذكر أن املؤسسة تسهم في 
دعم البحوث العلمية التي يقوم 
بها باحثون كويتيون في شتى 
أنحاء العالم، انطالقا من أهدافها 
املتمثلة في تشجيع الكفاءات 
العلمية، والسيما في الدراسات 
واألبحاث التي تتناول مواضيع 
تقع ضمن استراتيجيتها التي 
تتصل باألولويات الوطنية مثل 
الطاقة والصحة والبيئة واألمن 

الغذائي.

من خاللها ميكن أن نوفر مزيدا 
من التوجيهــات للعاملني في 
مجال الرعايــة الصحية، وأن 
نحــدد كذلــك الفجــوات فــي 
البيانات اإلكلينيكية واألولويات 
التي ميكن أن تتناولها األبحاث 

في املستقبل.
الدراســة بتقدمي  وتســهم 
معلومات هامة في املناقشات 
اجلارية بشأن العالقة بني املناخ 
وصحة اإلنســان، حيث تبرز 
احلاجــة إلى مزيد مــن العمل 
لتحديد هذه العالقات على نحو 
أفضل في عالم يواجه تغيرات 
مناخية في جميع أنحاء العالم 
في الســنوات املقبلة، السيما 
فيما يتعلق بالكيفية التي تؤثر 
وفقها هذه التغييرات البيئية 
في الســبب الرئيســي للوفاة 
واإلعاقــة في العالــم، أال وهي 

أمراض القلب.
 يذكــر ان د.بــراك األحمد 

د.براك األحمد

وذلــك وفــق حتليــل واســع 
ومتعدد اجلنســيات ألكثر من 
٣٢ مليون حالة وفاة بأمراض 
القلــب واألوعية الدموية على 
مدى أربعة عقود من بني أنواع 
أمراض القلب واألوعية الدموية، 
فيما ســجل العــدد األكبر من 
الوفيات اإلضافية بني املصابني 
بقصــور القلب عندمــا تكون 

وللعالقات الثنائية الوثيقة التي 
جتمع البلدين الصديقني املزيد 
من التقدم واالزدهار، كما تناول 
اللقاء التطــورات األخيرة في 

سريالنكا.
مــن جانــب آخــر، بحــث 

الشــيخ وزير اخلارجية سالم 
الســفير  العبــداهللا، بحضور 
منصور العتيبــي نائب وزير 
اخلارجيــة، مــع مجموعة من 
اخلارجيــة  وزارة  موظفــي 
آليات تطوير مســتوى العمل 

اإلداري في الوزارة، باإلضافة 
إلى مشاغلهم وهمومهم حيال 
املؤسسة، وأطر إيجاد احللول 
املناسبة لها مبا يقوم املصلحة 
العامة للوزارة ويحقق التقدم 

املنشود فيها.

الشريدة: تعاون مع فريق طبي مبستشفى «سانت جود» في الواليات املتحدة لالستفادة من خبراتهم املتميزة لعالج مرضى «اللوكيميا»

تركي املطيري

الشيخ سالم العبداهللا خالل اللقاء مع مجموعة من موظفي الوزارة

سالم العبداهللا بحث مع مجموعة من موظفي الوزارة آليات تطوير مستوى العمل اإلداري و مشاغلهم وهمومهم حيال املؤسسة

احتاد البترول: االختبارات التعجيزية تبعد 
الكفاءات الوطنية عن القطاع النفطي

أسامة أبوالسعود

أعرب السكرتير العام 
البترول  الحتــاد عمــال 
وصناعة البتروكيماويات 
عبدالعزيز نايف العتيبي 
عــن اســتغراب احتــاد 
البتــرول مــن صعوبــة 
االختبارات النفطية التي 
تؤدي الستبعاد الكفاءات 
الوطنيــة مــن خريجــي 
الدبلوم والبكالوريوس 
للتخصصات النفطية من 

التعيــني في القطاع النفطي من خالل رفع 
نسبة النجاح لقبولهم أو من خالل وضع 
اختبارات تعجيزية تكاد يكون فيه النجاح 

قليال جدا.
وقال العتيبي إن االحتاد ونقاباته طالبوا 
مرارا وتكرارا بضرورة استيعاب الكفاءات 
الوطنية وتخفيف الشــروط الستيعابهم 

داخل القطاع.
مــن جهة اخرى، طالــب رئيس نقابة 

العاملني بشركة ناقالت النفط الكويتية 
نادر احلربي مؤسسة البترول الكويتية 
بإعــادة النظر في اختبــارات الدبلوم او 

إلغائها فورا.
ووصف احلربي، في تصريح صحافي، 
اختبارات الدبلوم بأنها «تعجيزية» وال ميكن 
ان يجتازها احد بســبب صعوبتها وعدم 
معقوليتهــا، مع انه ال مجال لهم إال العمل 

في القطاع النفطي نظرا لتخصصاتهم.

رئيس نقابة ناقالت النفط:  نطالب بإعادة النظر في االختبارات

نادر احلربيعبدالعزيز العتيبي

ملشاهدة الڤيديو


