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بحضور السفير  وعدد كبير من اجلالية واملتبرعني 

 السفارة الباكستانية في الكويت تنظم حملة »أمير اإلنسانية للتبرع بالدم« 
اقامت السفارة الباكستانية في دول��ة الكويت 
وع��دد كبير من املتبرعني من اجلالية الباكستانية 
حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الكويتي 
وحتت اشراف السفير الباكستاني في دولة الكويت 
سجاد حيدر  ورئيس اجلالية الباكستانية نعمان 
اسلم تقديرا وعرفانا المير االنسانية الشيخ صباح 

االحمد اجلابر الصباح طيب الله ثراه .
وق��ال الراعي الرسمي حلملة ) أمير اإلنسانية 
للتبرع بالدم( شبير حافظ ان تنظيم حملة التبرع 
بالدم  ياتي اع��زازا  وتكرميا لسمو االمير الراحل 
الشيخ صباح االح��م��د اجل��اب��ر الصباح وتعزيزا 
للدور اإلنساني الرائد الذي تعلمناه جميعا ، وكذلك 
ضمن املسؤولية املجتمعية ملد يد العون واملساعدة 
للمرضى الذين يحتاجون إلى الكثير من وحدات 

الدم.
واضاف حافظ ان احلملة تعتبر جزءاً من سلسلة 
األنشطة السنوية التي تنظمها اجلالية الباكستانية 
في الكويت من أجل حتفيز ابناء اجلالية  على العطاء 
وتشجيعهم على اإلقبال على األنشطة النبيلة التي 

تخدم املجتمع، وتساعد علي نشر الثقافة الصحية.
وأوضح ان مسيرة سمو االمير الراحل قائد العمل 

االنساني الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح مليئة 
باالعمال االنسانية واملساعدات اخليرية ليس فقط 
علي مستوي البالد العربية واالسالمية ولكن لكافة 
دول العالم ، اض��ف ال��ي ذل��ك انشطة سمو االمير 
الراحل االنسانية احملبه للعدل وتسوية اخلالفات 
بني كافة دول العالم وه��و يعد نبراسا وتشريفا 
لكل عربي ومسلم ، مؤكدا ان اجلالية الباكستانية 
في الكويت تعتز  وتتشرف مبا قدمة سمو االمير 
م��ن خ��ط��وات نبيلة واج����راءات س��الم ومصاحلات 
بني كافة شعوب العالم وكذلك ما شهدته العالقات 
الدبلوماسية واالقتصادية بني الشعبني الكويتي 

الباكستاني. 
وذكر شبير ان العالقات التجارية واالقتصادية 
بني الكويت وباكستان متجذرة عبر التاريخ وإمتدت 
حديثا الكثر من ٥٠ عاما حيث مت تنظيم معارض 
جتارية في باكستان بحضور عدد كبير من رجال 
االعمال الكويتني وهو ما عمل علي تقوية العالقات 
التجارية ،مشيرا الي ان اجلالية الباكستانية في 
الكويت حتتفل سنويا باالعياد الوطنية واعياد 
التحرير في الكويت بتنظيم الفعاليات واملهرجانات 
واملعارض املختلفة االقتصادية والثقافية والتراثية.
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أك��د م��ن��دوب دول���ة الكويت 
الدائم لدى منظمة األمم املتحدة 
ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة 
)يونسكو( ال��دك��ت��ور آدم املال 
أم��س، رفض املندوبية القاطع 
ل��إس��اءة ل��إس��الم وال��رس��ول 

محمد صلى الله عليه وسلم.
وق���ال امل���ال ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)ك��ون��ا(: إن احل��ري��ات ال تعني 
اإلس���اءة لرمز اإلس���الم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 

واإلساءة للدين اإلسالمي.
وأضاف أن موقف املندوبية 
ثابت ودائم كما هو موقف دوله 
الكويت وال نقبل بهذه اإلساءة 

حتت أي ذريعة.
وشدد على أن “املندوبية هي 
ج��زء م��ن الكويت وال ميكن أن 
تخرج عن سياسات وق��رارات 
دول���ة ال��ك��وي��ت وب��ي��ان وزارة 
اخلارجية ميثلنا جميعاً وميثل 

املندوبية”.
وأك����د أن م��ن��دوب��ي��ة دول���ة 
الكويت تسعى دائ��م��ا لتقدمي 
وتبني ال��ق��رارات وامل��ب��ادرات 
مبنظمة )يونسكو( الداعمة 
ل��ل��س��الم واح����ت����رام األدي�����ان 
ال���س���م���اوي���ة ون���ب���ذ ال���ع���داء 

والكراهية.
وأش�����ار إل���ى أن م��ن��دوب��ي��ة 

ال��ك��وي��ت ق���ادت حت��رك��اً عربياً 
إسالمياً العام املاضي، إلق��رار 
ق��رار بإحدى اللقاءات الدولية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ي��ون��س��ك��و ي��ن��دد 
ب��امل��م��ارس��ات العنصرية ضد 
اإلس���الم )إسالموفوبيا( ومت 

إقراره باإلجماع.
وأكد أن موقف دولة الكويت 
ثابت وواض���ح برفض الربط 
بني الدين اإلسالمي واإلره��اب 
مل��ا متثله م��ن ت��زي��ي��ف للواقع 
وتطاوالً على تعاليم شريعتنا 
السمحاء ال��راف��ض��ة ل��إره��اب 
ونسعى لنشر هذه احلقيقة عبر 

اليونسكو.

املال: احلريات ال تعني اإلساءة لإلسالم ورموزه

مندوب الكويت لدى »يونسكو« يؤكد
رفض املندوبية االساءة لالسالم

د. آدم املال

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم��س، تسجيل 695 إص��اب��ة جديدة 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد- 
19( خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة في البالد إلى 120927، في 
ح��ني مت تسجيل 4 ح���االت وف���اة إثر 
إصابتها ب��امل��رض ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 744 

حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
الدكتور عبدالله السند ل��� )ك��ون��ا(: 
إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ 123 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع 
احل��االت التي ثبتت إصابتها مبرض 
)كوفيد- 19( ومازالت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة 8073 حالة.
وأض���اف السند أن ع��دد املسحات 
التي مت القيام بها خالل ال24 ساعة 
قبل املاضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ 

مجموع الفحوصات 870754 فحصاً.
وجدد الدعوة للمواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
م��خ��ال��ط��ة اآلخ���ري���ن واحل����رص على 
تطبيق إستراتيجية التباعد البدني، 
موصياً بزيارة احلسابات الرسمية 
ل���وزارة الصحة واجل��ه��ات الرسمية 
في ال��دول��ة لالطالع على اإلرش���ادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة 

في احتواء انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة ق��د أعلنت 
أم��س، شفاء 670 إصابة خالل ال24 
ساعة قبل املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء 112110 حالة.
وف��ي سياق متصل، أك��دت  وزارة 
الصحة الكويتية، أن املنظومة الصحية 
في البالد تطبق أحدث البروتوكوالت 
ال��ع��الج��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة اآلم��ن��ة املتبعة 
ف���ي أك��ث��ر ال��ن��ظ��م ال��ص��ح��ي��ة تقدما 
وال��ص��ادرة بتوصيات م��ن املنظمات 

الدولية املختصة. وأك���دت ال���وزارة 
في بيان صحفي أول أم��س، أن نسبة 
الوفيات في البالد بسبب مضاعفات 
اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا املستجد 
)كوفيد19( ال ت��زال األدن��ى عامليا مما 
يبني قوة املنظومة الصحية وفعالية 

البروتوكوالت العالجية املتبعة.
وش����ددت ع��ل��ى ض����رورة االل��ت��زام 
باالشتراطات الصحية للوقاية من 
اإلصابة مهيبة باجلميع حت��ري دقة 
املعلومة قبل ت��داول��ه��ا مل��ا ق��د متثله 
املعلومات الطبية املغلوطة من مخاطر 
على صحة وحياة من قد يستمعون 

إليها ويأخذون بها.
ودعت إلى استقاء املعلومات الطبية 
والفنية من املختصني وعدم االنسياق 
وراء املعلومات املغلوطة التي يتم 
ت��داول��ه��ا فيما يخص ب��روت��وك��والت 
ال���ع���الج امل��ت��ب��ع��ة وال��ت��ش��ك��ي��ك فيها 
مستنكرة بعض م��ح��اوالت تزييف 
احلقائق وتناقل مغالطات من شأنها 

زع��زع��ة ث��ق��ة امل��رض��ى وذوي���ه���م في 
املنظومة الصحية الوطنية.

وأعربت ال��وزارة عن شديد أسفها 
حملاولة انكار جهود املنظومة الصحية 
وتضحيات كوادرها عبر ما أثير عن 
رف��ض املستشفيات استقبال بعض 
ح���االت االص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 

والتي تستدعي التدخل الطبي.
وقالت: إن ذلك “أمر عار عن الصحة 
جملة وتفصيال” م���ؤك���دةأن هناك 
بروتوكوالت علمية وفنية حتدد طرق 
العالج وح��االت الدخول إل��ى املرافق 
الصحية وآلية التعامل مع احل��االت 

املشتبه بإصابتها.
وأكدت أنها انطالقا من مسؤوليتها 
وحماية للمجتمع من خطر املعلومات 
املغلوطة شرعت باتخاذها اإلجراءات 
القانونية ض��د م��ن ي���روج أو ينشر 
م��ع��ل��وم��ات ط��ب��ي��ة خ��اط��ئ��ة م��ن غير 
املختصني من شأنها أن تودي بصحة 

وحياة اآلخرين.

الصحة: نطبق أحدث البروتوكوالت العالجية والفنية اآلمنة

695 إصابة جديدة بـ »كورونا«  
4 حاالت وفاة و 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

أك���د ال��ن��اش��ط ح��س��ني دش��ت��ي أن 
للمرأة الكويتية دور كبير في بناء 
املجتمع، وتربية جيل صالح محب 
للكويت، داع��ي��اً إل��ى منحها حقوقها 
كاملة وإنصافها، واملساواة بينها وبني 

الرجل.
وطالب دشتي مبنح املرأة الكويتية 
امل��ت��زوج��ة م��ن غير كويتي حقوقها 
ك��ام��ل��ة، خ��ص��وص��اً وأن ل��ه��ا أب��ن��اء 
ت��رب��وا وت��رع��رع��وا على ح��ب الكويت 

واإلخالص لها منذ نعومة أظافرهم.
ودعا إلى إقرار التشريعات الالزمة 
في مجلس األمة، ملنح اإلقامة الدائمة 
ألبناء الكويتية املتزوجة من أجنبي، 
وأن يكون ابنها كفيل نفسه بوجودها 
وبعد وفاتها، داعياً اجلهات املعنية 
مبنح حق السكن للمواطنة املتزوجة 

من غير كويتي.
وش��دد على ض��رورة منح العالوة 
االجتماعية وع��الوة األطفال وعالوة 
ب��دل السكن للكويتية املتزوجة من 
أجنبي، ومنحها احلق باحلصول على 

قرض اإلسكان.
وت���اب���ع أن����ه ي��ت��ع��ني م��ن��ح أب��ن��اء 
الكويتيات ال��ك��ادر الوظيفي، وع��دم 
تعيينهم حتت بند التعاقد )تعيينات 
الوافدين(، منوهاً بضرورة تعيينهم 
حت��ت ب��ن��د ال��ت��وظ��ي��ف ب��ح��ي��ث ميكن 
قبولهم في الوظائف اإلشرافية كرئيس 
قسم باحلد املعقول، ومتييزهم عن 
الوافدين، ومنحهم الترقيات السنوية 

والتدرج الوظيفي.

وك��ش��ف دش��ت��ي أن���ه ف���ي ال��وق��ت 
نفسه، يجب منح أبناء الكويتيات حق 
االشتراك في الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية وتأمني مستقبلهم وحياتهم 
بعد تقاعدهم وخدمتهم للكويت خالل 

سنوات عملهم.
وط���ال���ب ب���ض���رورة األخ����ذ بعني 
االع��ت��ب��ار  وج���ود ال��ع��دي��د م��ن أب��ن��اء 
الكويتيات الذين يستحقون اجلنسية 
الكويتية بالتأسيس، إذ  ولدوا وتربوا 
ع��ل��ى أرض ه���ذا ال��وط��ن وي��دي��ن��ون 
بالوالء له منذ عقود طويلة، ولديهم 
إحصاء 56. ودعا إلى منحهم اجلنسية 
الكويتية في بلد اإلنسانية، حالهم حال 
الكويتي املتزوج من غير كويتية، بدل 

منحهم اإلقامة الدائمة فقط.
ولفت دشتي إل��ى ح��ق متلك أبناء 
الكويتيات العقار ب��اإلرث بعد وفاة 

والدتهم، داع��ي��اً إل��ى أخ��ذ التوصيات 
امل��ذك��ورة بعني االع��ت��ب��ار ووضعها 

موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
وت���اب���ع أن ال��دس��ت��ور ن���ص على 
املساواة في احلقوق بني جميع الفئات 
في الكويت، وأن احترامه يكمن في 
تنفيذ جميع النقاط الواردة فيه وعلى 
رأس��ه��ا منح امل���رأة الكويتية جميع 

حقوقها.
ودع��ا دشتي في الوقت نفسه إلى 
إنصاف املرأة الكويتية العزباء، ممن 
جتاوزت اخلمسني سنة، وليس لديها 
م��أوى، وق��د توفي والديها، أو توفي 
والدها، وتزوجت أمها من شخص آخر.

واعتبر أنه يجب منحها احلق في 
احلصول على قرض السكن وغيره من 
العالوات، مبا يضمن لها حياة كرمية، 

والشعور باألمان على الدوام.
وطالب بوضع كوتا نسائية في كل 
وظيفة من وظائف الدولة، األمر الذي 
يزيد مشاركة املرأة في اإلدارة العامة 

للبالد، وحتقيق اإلجنازات.
وبني أن اإلحصائيات تظهر جناح 
امل��رأة الكويتية العديد من النجاحات 
ف��ي جميع امل��واق��ع التي تبوأتها في 
ال��س��اب��ق. ورأى أن م��ن��ح احل��ق��وق 
السابقة جلميع النساء الكويتيات، 
من شأنه حتسني ترتيب الكويت على 
جميع املؤشرات اإلقليمية والعاملية 
اخلاصة بحقوق النساء واملساواة بني 
اجلنسني، ويسهم في تعزيز صورة 

الدولة اإلنسانية على جميع الصعد.

دعا إلى منح أبنائها اإلقامة الدائمة واحلق في التوظيف 

حسني دشتي: يجب منح املرأة الكويتية 
املتزوجة من أجنبي حقوقها كاملة

حسني دشتي

أكدوا أنه ميثل فرصة متميزة لالطالع على أحدث مستجدات الهواية

مشاركون كويتيون في معرض »كتارا« للصيد: محطة عاملية 
جاذبة لعشاق الصيد والرحالت ومربي الصقور والقناصني

أك����د م��ت��خ��ص��ص��ون ك��وي��ت��ي��ون 
مبستلزمات الصيد والقنص أهمية 
امل���ع���ارض اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
املتخصصة بالصيد ف��ي االط��الع 
على األج��ه��زة وامل��ع��دات احلديثة 
واالستفادة من التجارب املتميزة في 

هذا املجال.
وق��ال املتخصصون الثالثة في 
لقاءات مع )كونا( أمس على هامش 
مشاركتهم ف��ي م��ع��رض “كتارا” 
ال��دول��ي للصيد والصقور )سهيل 
2020(: إن املعرض ميثل فرصة 
متميزة لالطالع على أح��دث أن��واع 
األسلحة وأفضل املعدات واملنتجات 

في عالم الصيد ورحالت املقناص.
وأضافوا أن املعرض الذي افتتح 
في 20 من أكتوبر اجل��اري واختتم 
أمس، تنظمه املؤسسة العامة للحي 
الثقافي )ك��ت��ارا( وت��ش��ارك فيه 14 
شركة كويتية في مجال األسلحة 
وذخ��ائ��ر الصيد ومستلزمات البر 

والرحالت.
وأوض��ح��وا أن امل��ع��رض يشكل 
وجهة ومحطة عاملية جاذبة لعشاق 
الصيد والرحالت ومربي الصقور 
والقناصني م��ن قطر وجميع دول 
ال��ع��ال��م خ��اص��ة أن���ه ي��أت��ي مبثابة 
التحدي كونه أكبر معرض تدشنه 
“كتارا” على أرض الواقع في ظل 
جائحة فيروس )كورونا املستجد 
- كوفيد 19(. من جهته قال صاحب 
شركة البواردي للصيد والذخيرة 
مزيد الزايد: إن الهدف من املشاركة 
ه��و ال��ت��واص��ل م��ع رواد امل��ع��رض 
وامل���ش���ارك���ني ل���الط���الع ع��ل��ى آخ��ر 
االبتكارات في هذا اجلانب، مضيفا 
أن القطريني محبني ألسلحة الصيد 

ومتخصصني في الصيد واملقناص.
وأض��اف أن دول��ة الكويت فعلت 
م��ؤخ��را ال��ع��دي��د م��ن التسهيالت 
للمواطنني في مجال الصيد واملقناص 
في العديد من دول العالم السيما 
م��ا يتعلق باستخراج التراخيص 

الالزمة من اجلهات املختصة.
وأش��اد بحرص اجلهات املعنية 
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى تشجيع 
ال��ش��رك��ات املتخصصة ف��ي مجال 
الصيد والذخائر وتسهيل إجراءاتها 
للمشاركة في امل��ع��ارض اإلقليمية 
وال���دول���ي���ة، مبينا أن ال��ش��رك��ات 
الكويتية من الشركات الفعالة في 
ه��ذا امل��ج��ال وتشكل رك��ن��ا أساسيا 
ف��ي جميع م��ع��ارض دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. وع���ن تأثير 

جائحة )ك��ورون��ا( على مثل هذه 
امل���ع���ارض أف����اد ال���زاي���د أن تأثير 
)كورونا( ضئيل جدا في حال تطبيق 
االش��ت��راط��ات الصحية والتباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامات، مبينا 
أن املسؤولني عن املعرض جنحوا في 

إدارته وإخراجه بالشكل الالئق.
م��ن جهته ق���ال ص��اح��ب شركة 
اخل��ض��ري ألدوات الصيد البرية 
ي��وس��ف اخل���ض���ري: إن امل��ع��رض 
اس��ت��ط��اع خ���الل س��ن��وات ان��ع��ق��اده 
األرب�����ع: إن ي��ث��ب��ت ج���دارت���ه على 
مستوى امل��ع��ارض املتخصصة في 
مجال الصيد والصقور رغم اجلائحة 
واق��ت��ص��ار دخ��ول��ه ه��ذا ال��ع��ام على 
إع��داد معينه لتطبيق االشتراطات 

الصحية.
وأكد أن دولة الكويت تتميز بهذه 
الهواية منذ القدم فهي هواية اآلباء 
واألج���داد وهناك تطور مستمر لها 
واهتمام كبير بها سواء من اجلهات 

احلكومية أو الشركات املعنية.
وأش����ار إل���ى ح���رص ال��ش��رك��ات 
الكويتية على املشاركة في معرض 
كتارا ملا يضمه من أفضل املنتجات 
وادوات الصيد واالسلحة املتطورة 
الفتا الى حرص زوار املعرض على 

زيارة تلك الشركات ألنها تقدم احدث 
املستجدات في هذا املجال.

وأوض��ح أن الشركات الكويتية 
تتميز بتقدمي كل ما هو حديث في 
م��ج��ال أس��ل��ح��ة ال��ص��ي��د الس��ي��م��ا أن 
الكويت الدولة الوحيدة في اخلليج 
التي تضم محالت رسمية دائمة لبيع 
األسلحة منذ الثالثينيات متمثلة 
في سوق السالح القدمي فيما تعتمد 
باقي الدول على املعارض السنوية 

املتخصصة.
من جانبه ق��ال صاحب مؤسسة 
هاشم الصليلي لتجارة الصقور 
ومستلزماتها ه��اش��م الصليلي: 
إن ال��ه��دف م��ن املشاركة ف��ي جميع 
م��ع��ارض ك��ت��ارا ه��و ال��ت��واص��ل مع 
اجل��م��ه��ور ال��ق��ط��ري واالط����الع على 
املشاركات الدولية وتبادل اخلبرات.

وأض��اف الصليلي، أن املشاركة 
ت��ه��دف أي��ض��ا إل���ى ع���رض أح���دث 
امل��ن��ت��ج��ات امل��س��ت��خ��دم��ة ف��ي دول��ة 
الكويت ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، مبيناً أن 
مثل هذه املعارض تسهم في زيادة 
اخل��ب��رات واالح��ت��ك��اك م��ع أصحاب 

الهوايات.
وأش����ار إل���ى وج���ود إق��ب��ال على 
ال��ش��رك��ات الكويتية ف��ي املعرض 

كونها تتميز مبنتجاتها ال��ن��ادرة 
واملبتكرة السيما اخلاصة بالصيد 
والصقور وتطوير بعض االدوات 
امل��س��ت��خ��دم��ة مب���ا ي���خ���دم ال���ه���واة 
واصحاب الصيد واملقناص. وأوضح 
أن هواية الصيد واملقناص متأصلة 
بالكويت وهي هواية اآلباء واألجداد، 
مبيناً أن االهتمام احلكومي زاد في 
السنوات األخيرة، إضافة إلى زيادة 
أع��داد الهواة واملمارسني الكويتيني 
في هذا املجال وهو ما انعكس إيجابا 

على هذه الهواية.
وبنينّ أنه كان جلائحة )كورونا( 
تأثير على س��وق الصيد والصقور 
السيما ال��ع��رض وال��ط��ل��ب، مضيفا 
أن الطلب اصبح قليل ج��دا مع قلة 
الصقور مما انعكس على أسعارها 

فانخفضت أحيانا بنسبة 50 باملئة.
وي���ع���د امل����ع����رض م����ن أض��خ��م 
املعارض الدولية في منطقة الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا في مجال 
الصيد وال��ص��ق��ور وس��ط مشاركة 
دول��ي��ة واس��ع��ة بلغت 120 شركة 
م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي أس��ل��ح��ة الصيد 
وم��س��ت��ل��زم��ات ال��ق��ن��ص وال��ص��ق��ور 
والرحالت متثل قطر و12 دولة من 

مختلف دول العالم.

هاشم الصليلي يوسف اخلضري مزيد الزايد

جانب من جناح الكويت في املعرض
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