
شاركت الكويت أمس الثالثاء في بازار خيري في 
ماليزيا جمع ممثلني من أكثر من 50 دولة من جميع 
أنحاء العالم بهدف دعم املنظمات واملؤسسات اخليرية 

ومراكز الالجئني.
وق��ال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى ماليزيا 
محمد املطيري ل� )كونا( إن فعاليات البازار اخليري 
جلمعية زوج���ات رؤس���اء البعثات الدبلوماسية 
افتتحتها أميرة والي��ة )بيرليس( شريفة خاترينا 
بحضور شروق بروسلي قرينة سفير الكويت الدكتور 

حمد بورحمه.
وأك��د أن مشاركة سفارة الكويت في البازار تأتي 
ضمن اهتمام الكويت في دع��م األعمال اخليرية في 
ماليزيا خاصة وأن ريعه سيوجه لصالح األعمال 

التطوعية واخليرية.
ووصف املطيري مشاركة الكويت أنها كانت فعالة 
من خالل عرض بعض املنتجات املصنعة في الكويت 

وبعض املعالم الكويتية واألدوات التراثية.
كما أش��ار إلى أنه قدمت على هامش البازار الذي 
عقد ليوم واحد عروض شعبية وأزياء تراثية من قبل 

الدول املشاركة.
 يذكر أن ه��ذا ال��ب��ازار اخليري يقام للمرة الثانية 
منذ انطالقه في 2016 حيث توجه جميع أرباحه إلى 

منظمات ومؤسسات خيرية ماليزية ومراكز الالجئني.
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تنطلق في جناح جائزة سالم العلي للمعلوماتية مبعرض الكتاب 

»شفت الكويت« مسابقة تفاعلية تنمي املهارات العقلية وتثري املعارف التقنية 

يشهد ج��ن��اح ج��ائ��زة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
ف��ي م��ع��رض ال��ك��وي��ت ال��دول��ي  
للكتاب )44( مسابقة شفت 
الكويت بنسختها السابعة، 
وهي مسابقة معلوماتية تقنية 
انطلقت م��ن دول��ة الكويت في 
فبراير بالعام العاشر من مسيرة 
اجلائزة عام يوبيلها البرونزي ؛ 
لتكون أول مسابقة من نوعها 
على املستوى العربي باستخدام 
التطبيقات والتقنيات احلديثة 
ب��ه��دف التوعية املعلوماتية 
ون���ش���ر امل��ع��رف��ة مب��ج��االت��ه��ا 
املختلفة، وهي مسابقة تفاعلية 
تنمي املهارات العقلية وتثري 

املعارف التقنية.
ج�����اء ذل�����ك ف����ي ت��ص��ري��ح 
لرئيس اللجنة املنظمة العليا 
جل��ائ��زة س��م��و ال��ش��ي��خ سالم 
العلي للمعلوماتية املهندس 
ب��س��ام ال��ش��م��ري، وأض����اف أن 
املسابقة ت��ه��دف إل��ى ترسيخ 
ال��دور التنموي لدولة الكويت 
في املسارات العلمية املتعددة، 
وتسهم في إثراء الفكر املعرفي 

ال���ع���امل���ي م����ع����ززة ال��ث��ق��اف��ة 
املعلوماتية في املجتمع ، كما 
توجه إل��ى االس��ت��خ��دام األمثل 
ألنظمة الشبكات واالتصاالت، 
وت��أت��ي املسابقة ف��ي نسختها 
السابعة هذا العام مركزة على 
التحوالت الرقمية في التعليم 
على املستوى العاملي ؛ ملا لهذه 
التحوالت من أهمية بالغة في 
االنتقال من التعليم التقليدي 
املعتمد على التلقني واإللقاء إلى 
التعليم التقني الذي يركز على 
تنمية املهارات وال��ق��درات لدى 
املتعلمني، ويعمل على استثاره 
طاقاتهم وحفزهم على التفاعل 
والتعلم م��ن خ��الل استخدام 
األج��ه��زة الرقمية امل��ت��ط��ورة، 
وطرائق التدريس التفاعلية، 
والتعلم الذاتي، والتعلم عن بعد 
، وما إلى ذلك مما قدمته الشبكة 
املعلوماتية، واألجهزة الذكية، 

والنظريات التربوية احلديثة.
وب���دوره���ا أف�����ادت فاطمة 
ال��س��ري منسقة األن��ش��ط��ة في 
جناح اجلائزة أن مسابقة شفت 
الكويت بنسختها السابعة تأتي 

ه��ذا العام استمراراً لنسختها 
السادسة التي طرحت في جناح 
اجلائزة أيضاً بالعام املاضي 
؛ ومتنح الفائزين فيها قسائم 
مالية لشراء الكتب من معرض 
الكتاب تشجيعا على القراءة 
واالطالع، وذكرت أن أسئلة هذه 
املسابقة ستتناول أهم احملطات 
التي مرت بها التحوالت التقنية 
ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
العاملي ب��دءاً من دخ��ول أجهزة 
الراديو عام 1923 إلى الفصول 
الدراسية األمريكية واستخدامها 

ف��ي تعليم ب��ع��ض امل����واد مثل 
التاريخ واحلساب، ثم استخدام 
أش��رط��ة األف���الم الصامتة عام 
1933 التي أعقبها ظهور أول 
تلفاز ف��ي الفصول الدراسية 
األم��ري��ك��ي��ة، وان��ت��ه��اء مبنصة 
إيدكس )EDX( عام 2012 في 
 ،MIT جامعة هارفرد ومعهد
وهي مزود للدورات التدريسية 
املجانية عبر اإلنترنت لتقدمي 
ف��رص تعليمية عالية اجل��ودة 

للجمهور.
واختتمت السري تصريحها 

ب��ال��دع��وة إل��ى امل��ش��ارك��ة بهذه 
املسابقة التي ستجرى يومياً 
خ���الل ف��ت��رة م��ع��رض الكتاب 
)44( ف��ي ج��ن��اح ج��ائ��زة سمو 
الشيخ س��ال��م العلي الصباح 
للمعلوماتية الذي يقع فى باحة 

االستقبال بالقاعة رقم )6(.
ومما يجدر ذكره أن مسابقة 
شفت الكويت األول���ى أجريت 
على شبكة التواصل االجتماعي 
)تويتر( عام )2011( مبناسبة 
احتفاالت الكويت مبرور خمسة 
أعوام على تولي صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، وم��رور خمسني 
عاما على االستقالل، وعشرين 
عاما على التحرير، واحتفال 
اجل��ائ��زة مب��رور عشرة أع��وام 

على انطالقتها األولى.
بينما انطلقت هذه املسابقة 
التثقيفية في العام احلادي عشر 
من مسيرة اجلائزة حتت عنوان 
)الثقافة الدينية واملعلوماتية(، 
وفي عام )2013( طرحت حتت 
عنوان )الثقاقة املعلوماتية( 
، وف��ي ع��ام )2014( أجريت 

نسختها الرابعة حتت عنوان 
)أم��ن املعلومات(، كما أجريت 
ف��ي نسختها اخل��ام��س��ة ع��ام 
)2015( حتت عنوان )كويت 
اإلنسانية( ؛ تقديرا وتكرميا 
واع���ت���زازا مب��ا حققته دول��ة 
الكويت من إجن��ازات إنسانية 
توجت بتسمية األمم املتحدة 
ح��ض��رة ص��اح��ب السمو قائدا 
للعمل اإلنساني، ودولة الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.
أم��ا النسخة ال��س��ادس��ة من 
م��س��اب��ق��ة ش��ف��ت ال��ك��وي��ت فقد 

احتضنها جناح اجل��ائ��زة في 
معرض الكويت الدولي للكتاب 
)43( حت��ت ع��ن��وان )ال��ذك��اء 
االصطناعي( في العام املاضي 

.)2018(
وقدمت ه��ذه املسابقة خالل 
مسيرتها املعطاء جوائز مادية 
تشجيعية، ومازالت مسيرتها 
طامحة إلى مزيد من نشر الثقافة 
واملعرفة والتشجيع على بناء 
اإلن��س��ان ب��ن��اء علميا رصينا 
يؤهله للمشاركة ف��ي عملية 

البناء احلضاري للمجتمع.

ال����ش����م����ري: ت����رس����خ ال���������دور ال���ت���ن���م���وي 
للكويت في املسارات العلمية املتعددة

القراءة  على  تشجع  املسابقة  السري: 
واالط�������اع ومت���ن���ح ال���ف���ائ���زي���ن ق��س��ائ��م 
م�����ال�����ي�����ة ل�������ش�������راء ك�����ت�����ب م�������ن امل�����ع�����رض

ماليزيا.. مشاركة كويتية في بازار خيري لدعم املؤسسات التطوعية ومراكز الاجئني

جناح الكويت في البازار اخليري
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جددت الكويت دعوة األطراف 
الليبية املتقاتلة إل��ى ض��رورة 
ضبط النفس واح��ت��رام قانون 
ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��ق��ان��ون 
اإلنساني الدولي وعدم استهداف 

املدنيني واملنشآت املدنية.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت 
التي القاها مندوبها الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي م��س��اء االث��ن��ني خالل 
ج��ل��س��ة مل��ج��ل��س األم�����ن ح��ول 
ليبيا. وش��دد السفير العتيبي 
على ضرورة السماح للوكاالت 
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ع��ام��ل��ني بها 
للوصول بشكل آم��ن للمناطق 
امل��ت��ض��ررة لتقدمي امل��س��اع��دات 

حملتاجيها.
وج���دد دع��م��ه ملقترح املمثل 
اخل��اص لألمني العام إلى ليبيا 
غ��س��ان س��الم��ة وال���ذي حتققت 
اخلطوة األول��ى منه عبر التزام 
األطراف الليبية املتقاتلة بالهدنة 
اإلنسانية مبناسبة عيد األضحى 

املبارك املاضي.
وأش��ار العتيبي إل��ى التقدم 
النسبي الكبير م��ن خ��الل عقد 
ثالثة اجتماعات حتضيرية في 
برلني في سبيل إمت��ام اخلطوة 
الثانية القاضية بعقد مؤمتر 
دول��ي معني في ليبيا متطلعا 
ألن يسفر االجتماع التحضيري 
القادم في حتديد موعد عقد ذلك 
املؤمتر في أقرب اآلجال وصوال 

لعقد مؤمتر وطني ليبي - ليبي.
وأع����رب ع��ن أم��ل��ه أن يقود 
املؤمتر إلى وقف اآلثار اإلنسانية 
الكارثية ال��ص��راع ال��ذي خلف 
ت��زاي��د أع���داد كبيرة م��ن القتلى 
واجلرحى في صفوف املدنيني 
ونزوح أكثر 140 ألف نسمة من 

مناطق النزاع.
وأكد السفير العتيبي ضرورة 
ايقاف مسلسل استهداف املنشآت 
املدنية والتي كان آخرها القصف 
الذي استهدف مصنعا في منطقة 
وادي ال��رب��ي��ع مخلفا وق��وع 
العشرات من املدنيني بني قتيل 

وجريح.
ودع���ا إل��ى احل��د م��ن انتشار 
خطاب الكراهية وتدعيم اجلهود 
م��ن أج���ل اس��ت��ئ��ن��اف العملية 
السياسية املبنية على احل��وار 
إلنهاء حالة االنقسام املؤسسي 
ومتهيد الطريق الستدامة األمن 
واالستقرار كجزء من العملية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة عبر 
انتخابات رئاسية وبرملانية 
شفافة وف��ق تفاهمات باريس 

وباليرمو وأبوظبي.
وجدد مندوب الكويت دعوته 
ملجلس األم���ن ب��ش��أن ض��رورة 
تذكير جميع ال���دول األع��ض��اء 
بأهمية الوفاء بالتزاماتها وفق 
ق����رارات امل��ج��ل��س ذات الصلة 
واخلاصة بحظر توريد األسلحة 

إلى ليبيا.

وأك��د أن أي انتهاك ملنظومة 
اجل��زاءات سيكون مبثابة إعاقة 
للجهود األمم��ي��ة واإلقليمية 
ال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة ل��وق��ف حدة 
الصراع الدائر هناك مشددا على 
أهمية مساعدة كافة األط��راف 
الليبية للبدء ب��احل��وار اجل��اد 
والعمل على استعادة سيادة 

القانون في كافة أنحاء البالد.
ولفت السفير العتيبي الى 
ض��رورة ضمان احتكار الدولة 
ل��ل��س��الح وت��دع��ي��م دوره����ا في 
بناء مؤسسات أمنية موحدة 
ومب��ا ميكنها من مواجهة كافة 
التحديات األمنية ك��اف��ة التي 
تهدد أمن واستقرار ليبيا ووحدة 

أراضيها.
وقال: “إن ما يواجهه الشعب 
ال��ل��ي��ب��ي ال��ش��ق��ي��ق م���ن تنامي 
ص��ن��وف امل��ع��ان��اة اإلن��س��ان��ي��ة 
ال��ي��وم��ي��ة ج����راء ت���زاي���د ح��دة 
امل��واج��ه��ات املسلحة األخ��ي��رة 
قد توسع ليطال الفئات األكثر 
ضعفا واملتمثلة باملهاجرين 
غير النظاميني واملتواجدين في 

مراكز االحتجاز”.
وأع����رب ع��ن دع��م��ه ملقترح 
امل��م��ث��ل اخل���اص ل��ألم��ني ال��ع��ام 
ب��ش��أن أهمية إط���الق سراحهم 
وتزويدهم مبأوى آمن إلى حني 
جتهيز طلبات اللجوء اخلاصة 
بهم أو تقدمي املساعدة إلعادتهم 

لبلدانهم.

ج����ددت ال��ك��وي��ت أه��م��ي��ة ان��ض��م��ام 
إس��رائ��ي��ل إل��ى معاهدة ع��دم االنتشار 
النووي السيما وأنها الطرف الوحيد في 
منطقة الشرق األوسط غير املنضم لها 
والعائق الذي مينع إنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة 

الدمار الشامل.
ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة الكويت التي 
ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي مساء االثنني 
خ��الل مؤمتر إنشاء منطقة خالية من 
األسلحة النووية وغيرها من اسلحة 

الدمار الشامل في الشرق األوسط.
وش����دد م��ن��دوب ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ان 
اس��ت��ت��ب��اب األم���ن واالس��ت��ق��رار ف��ي أي 
منطقة ال يأتي عن طريق امتالك األسلحة 
النووية أو أي سالح من أسلحة الدمار 

الشامل األخرى.
كما أك��د أن الكويت تولي اهتماما 
كبيرا في مسار مكافحة انتشار األسلحة 
ونزع السالح بصنوفها املتنوعة السيما 
األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة وذل����ك م��ن خ��الل 
مساهماتها الفاعلة في املداوالت املعنية 
بهذه املسائل ومشاركتها وانضمامها 
في دعم العديد من القرارات الصادرة من 

األمم املتحدة في هذا الشأن.
وأش���ار السفير العتيبي إل��ى وف��اء 
الكويت في التزاماتها التي نصت عليها 
امل��ع��اه��دات واالتفاقيات الدولية ذات 
الصلة وذل���ك إدراك����ا منها مل��ا تشكله 
هذه األسلحة من تهديد للسلم واألمن 

اإلقليمي والدولي.
ولفت إلى التزام الكويت باملشاركة 
الفعالة ف��ي أي مسعى دول���ي متعدد 
األط��راف يهدف إلى مواجهة التهديدات 

املتنوعة الناشئة عن تلك األسلحة وذلك 
انطالقا م��ن موقفها الثابت وال��راس��خ 
“بأنه ال أمن وال أم��ان وال استقرار إال 
بنزع السالح النووي والتخلص منه 

نهائيا”.
واس��ت��ع��رض العتيبي مساهمات 
الكويت في اجلهود التي دفعت بها الدول 
العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء 
منطقة خالية م��ن األسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في 

الشرق األوسط.
وأشار إلى اقرار مؤمتر املراجعة عام 
2010 بالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار 
الشرق األوسط وتكليف املؤمتر األمني 
العام لألمم املتحدة والدول الثالث التي 
تبنت القرار بعقد مؤمتر إلنشاء املنطقة 
ليكون ب��داي��ة م��س��ار ت��ف��اوض إلنشاء 
املنطقة اخلالية من األسلحة النووية 

وأسلحة الدمار الشامل األخرى.
وق���ال السفير العتيبي: “لألسف 
الشديد ملسنا غياب اإلرادة السياسية 
واجلدية من قبل بعض األطراف املكلفة 
بعقد امل��ؤمت��ر وم��ن إس��رائ��ي��ل حتديدا 
الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي 
متتلك األسلحة النووية مما أدى إلى 
إفشال عقد املؤمتر في موعده وتأجيله 

إلى أجل غير مسمى”.
وأض��اف أن ذلك املوقف ساهم مبنع 
م��ؤمت��ر 2015 مل��راج��ع��ة امل��ع��اه��دة من 
التوصل إلى وثيقة ختامية بسبب رفض 
بعض ال���دول جميع املقترحات حول 

تنفيذ قرار الشرق األوسط.
وذكر أن احملاوالت واجلهود الرامية 
إلن��ش��اء منطقة خ��ال��ي��ة م��ن األسلحة 
النووية في الشرق األوسط قد تعددت 
إال أن هدف املنطقة اخلالية لم ير النور 

حتى اآلن. وب��ني م��ن��دوب ال��ك��وي��ت أن 
هدف إخالء منطقة الشرق األوس��ط من 
األسلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشامل وإخضاع جميع املنشآت 
والبرامج النووية لنظام الضمانات 
الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية “هو هدف ال تنازل عنه لتحقيق 

األمن واألمان واالستقرار في املنطقة”.
وأش��ار إل��ى أن��ه “من األهمية مبكان 
العمل سويا للوصول إلى هذه الغاية 
امل��ش��ت��رك��ة ون��ح��ن م��ؤم��ن��ون بنجاح 

الوصول إليها وإمكانية حتقيقها”.
وت��اب��ع: “جميعنا نتشارك بهدف 
جعل منطقة الشرق األوسط خالية من 
األسلحة النووية وجتنيب دول املنطقة 
من التعرض ملخاطر استخدام األسلحة 
النووية واملساهمة في منع االنتشار 
األفقي وتعزيز الثقة وحتسني العالقات 

بني دول املنطقة”.
وأك����د أن ذل���ك ال��ه��دف ي��س��اه��م في 
االس��ت��ق��رار واألم����ن ع��ل��ى الصعيدين 
اإلقليمي وال��دول��ي فضال ع��ن تسهيل 
وتشجيع ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال تنمية 
الطاقة النووية واستخدامها لألغراض 
السلمية سواء في املنطقة أو بني دولها 

والدول خارجها.
وأع���رب السفير العتيبي ع��ن أمل 
الكويت بأن يخرج “هذا املؤمتر بنتائج 
إيجابية واض��ح��ة تعزز إق��ام��ة هدفنا 
امل��ش��ت��رك وه��و إن��ش��اء منطقة خالية 
من األسلحة النووية واسلحة الدمار 
ال��ش��ام��ل ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط 
اسوة باملناطق التي حققت ذلك بإبرامها 
معاهدات حظرت تصنيع أو حيازة أو 

تداول أي من األسلحة تلك”.

العتيبي: الكويت تدعو األطراف 
الليبية املتقاتلة إلى عدم استهداف 

املدنيني واملنشآت املدنية

الكويت: إسرائيل عائق مينع إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية 

السفير منصور العتيبي
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