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أكدت املشرف العام لدار اآلثار اإلسالمية 
الكويتية وعضو مجلس ادارة التحالف 
الدولي حلماية التراث في مناطق النزاع 
)ألف( الشيخة حصة صباح السالم الصباح 
أول أمس حرص الكويت على احملافظة على 
القيم اإلنسانية وحماية الــتــراث العاملي 

وصونه من االندثار والتدمير.
ــي تصريح  ــت الــشــيــخــة حــصــة ف ــال وق
لـــ )كــونــا( عقب مشاركتها فــي االجتماع 
اخلامس ملجلس إدارة صندوق التحالف 

الدولي حلماية التراث في مناطق النزاع 
الذي عقد في أبوظبي إن الصندوق يهدف 
الى تقدمي الدعم املالي حلماية التراث في 

حاالت النزاع املسلح.
وأضــافــت أن الــكــويــت ســاهــمــت بهذه 
املؤسسة انطالقا من دورها البارز في العمل 
اإلنساني ومبادئها الراسخة في صون القيم 

االنسانية والتراثية واحلضارية.
وأوضحت أن املؤسسة انشأت مببادرة 
ـــارات وفرنسا وتضم السعودية  مــن االم

ولوكسمبورغ واملغرب والصني وسويسرا 
والكويت الــى جانب عــدد مــن املؤسسات 

الهامة في املجتمع املدني.
وذكرت أن )ألف( تعتبر املنظمة الدولية 
الوحيدة املكرسة النشاء صندوق الدعم 
املــالــي حلماية الــتــراث فــي مناطق النزاع 
املسلح وتسعى الــى متــويــل االجــــراءات 
الوقائية والتدخالت الطارئة واملشاريع 
التأهيلية امللموسة بعد انتهاء الصراعات 

في مختلف انحاء العالم.

وأضافت الشيخة حصة أن منظمة )ألف( 
تعمل حاليا على دعم عدد من املشاريع في 
منطقة الشرق االوسط والساحل االفريقي 
ومنها إعــادة تأهيل متحف املوصل و )دير 
مار بهنام( في العراق ومدفن )أسكيا( في 

مالي.
مــن جــانــبــه قـــال وكــيــل دائــــرة الثقافة 
والسياحة في أبــو ظبي سيف غباش في 
تصريح مماثل لـ )كونا( إن االجتماع تناول 
مستجدات املشاريع الترميمية التراثية في 

عدد من الدول.
وأضاف غباش أن املجتمعني استعرضوا 
توسيع نطاق عمليات مؤسسة )ألف( ودفع 
املزيد من املشاريع الطموحة حلفظ التراث 
العاملي ومساندة تطورها البناء وضمان 

سالمة التراث في جميع انحاء العالم.
وأوضــح أن فكرة انشاء املنظمة جاءت 
خالل املؤمتر الدولي للحفاظ على التراث 
ــذي استضافته  الثقافي املهدد باخلطر ال
ابــوظــبــي فــي ديسمبر 2016 ونــتــج عنه 

ــذي نــص على اطــالق  )اعـــالن ابوظبي( ال
حتالف دولــي جديد وانشاء صندوق دعم 
للبرامج واملــشــاريــع الرامية الــى حماية 
التراث الثقافي وخلق شبكة دولية لصون 

املمتلكات الثقافية املعرضة للخطر.
ــت )ألــــف( دخــلــت مــرحــلــة ثانية  ــان وك
ــالق دعــوة  فــي يناير املــاضــي مــن خــالل إط
عاملية لتقدمي الدعم للمنظمات العاملة على 
مشروعات الوقاية واحلماية والترميم على 

كافة األصعدة.

شاركت في اجتماع مجلس إدارة صندوق التحالف الدولي حلماية التراث في مناطق النزاع 

حصة الصباح: الكويت حريصة على القيم اإلنسانية وحماية التراث 
العاملي وصونه من االندثار والتدمير

الشيخة حصة الصباح

جانب من اللقاء التنويري

سيف غباشجانب من االجتماع

أكد   رفع درجة الوعي مبفاهيم املسؤولية االجتماعية

 املنيع: مؤمتر »حماية الطفل«  يهدف 
إل������ى ت���ط���وي���ر ت���ش���ري���ع���ات ال���ع���ق���وب���ات 

اخلاصة باالعتداء على األطفال
أوصى املشاركون في املؤمتر األول للمنظمة العاملية حلماية الطفل 
الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير اجلاري 
بتطوير تشريعات العقوبات اخلاصة باالعتداء على األطفال مبا 

يسهم في صون حقوقهم اجلسدية والصحية والتربوية.
وقال األمني العام للمنظمة الدكتور ناصر املنيع لـ )كونا( أمس 
اخلميس إن املؤمتر الــذي أقيم برعاية وزيــر اإلعــالم وزيــر الدولة 
لشؤون الشباب محمد اجلبري أوصى برفع درجة الوعي مبفاهيم 

املسؤولية االجتماعية لدى رجال األعمال واملؤسسات املالية.
وأضــاف املنيع أن املؤمتر الــذي نظم بالتعاون مع كلية التربية 
األســاســيــة واملــعــهــد الــعــربــي للتخطيط حتــت عــنــوان )احلماية 
االجتماعية والنفسية والتربوية للطفل( أكد أهمية حتفيز رجال 
األعمال والقطاع اخلاص للعمل في مجال تنمية املجتمع ودعم الفئات 

الضعيفة ال سيما األطفال.
وأشــار إلى أن املؤمتر دعا اجلامعات العربية إلى تفعيل دورها 
في مجال خدمة املجتمع وتنمية وإسناد أنشطتها العملية وامليدانية 
مبا يسهم في رفع كفاءة املؤسسات املدنية ال سيما العاملة في مجال 

الطفولة.
وذكر أن املؤمتر أوصى كذلك بضرورة حماية األطفال من املخاطر 
املستحدثة كاالختطاف والتجارة باألعضاء واإلســـاءة اجلنسية 
والتجنيد القسري في احلــروب والــزج بهم في الصراعات املسلحة 

والزواج القسري وغيرها من اجلرائم.
وقال املنيع: إن املؤمتر طالب أيضا بضرورة العمل على توجيه 
الدعوى لكل الدول العربية لتقدمي املساعدة للمنظمة في عملية تسهيل 
إجراءات املراجعة التي تقوم بها لربط كل املنظمات والهيئات العاملة 
في مجال الطفولة لتوحيد جهود حماية هذه الفئة ورعايتها واستدامة 

تنميتها.

مصري يفوز باملركز األول فى 
العاملية  صالح  الطيب  جائزة 

لإلبداع في اخلرطوم 
حــصــل د. محمد هندي 
عضو هيئة التدريس بقسم 
اللغة العربية بكلية اآلداب 
بجامعة سوهاج، علي املركز 
األول، فئة الدراسات النقدية 
ــة  ــوم ــوس ـــه امل ـــت عـــن دراس
ــمــعــات  ـــوان« املــجــت ـــن ـــع ب
ــــوالت  اإلفـــتـــراضـــيـــة وحت
ــا األنثوية فــي الــروايــة  األن
النسائية العربية املعاصر، 
ــة  ــي ــودان ــس بــالــعــاصــمــة ال

اخلرطوم.
يــذكــر أن جــائــزة الطيب 
الصالح مبادرة مت إطالقها 
ــداً لـــذكـــرى األديــــب  ــي ــل ــخ ت
الــســودانــي العاملي الطيب 

صالح ليصبح منتصف فبراير من كل عــام موعداً النطالقة أكبر 
املواسم الثقافية التي تشهدها البالد واحمليط اإلقليمي والعاملي، جاء 
ذلك من خالل لقاء صحفي جمع أهل الفكر واألدب والثقافة ورؤساء 
حترير الصحف ومديري القنوات التلفزيونية واإلذاعــات ومراسلي 
القنوات العاملية وعدد من ممثلي اإلعالم السوداني الذي ظل يشكل 
على الــدوام دعماً كبيراً لهذه املبادرة منذ حلظة إطالقها األولــى في 
فبراير من العام 2010 . ود.محمد هندي فاز باملركز فى مسابقة » 
كتارا » للرواية العربية عن فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد 
الروائي عن دراسته »النزعة املأساوية وتفاعلية التركيب السردي- 

مقاربة نقدية في الرواية العربية املعاصرة
كما حصل على املركز الثاني فى جائزة محمد عفيفى مطر الشعرية.

املستجدين  للطلبة  التنويري  اللقاء  نظمت  العلوم  كلية 
أقامت كلية العلوم بجامعة الكويت ممثلة 
مبكتب مساعد العميد لــلــشــؤون الطالبية 
و بــالــتــعــاون مــع جمعية طلبة العلوم لقاًء 
تــنــويــريــاً للطلبة والــطــالــبــات املستجدين، 
للفصل الــدراســي الثاني من العام اجلامعي 
2019/2018 ، مبشاركة رؤســـاء األقسام 

العلمية في الكلية.
ـــاد  وذكـــر رئــيــس  مكتب التوجيه واإلرش
الدكتور محمد بن سبت أن الهدف من اللقاء 
التنويري  هو استقطاب الطلبة املستجدين 
وتعريفهم بأقسام الكلية وتخصصاتها، وقد مت 
القيام بجوالت لتعريف الطلبة بأرجاء املباني 
والقاعات الدراسية ومختلف األقــســام، إلى 
جانب التعريف بدور مكتب التوجيه واإلرشاد 
 اإلرشــادي في تقدمي املعلومات واللجوء إليه 
 في حال وجــود أي استفسار من قبل الطالب، 
داعياً بدوره جميع الطلبة والطالبات إلى جعل 
الدراسة أولوية في حياتهم وعدم اإلستماع لكل 
ما يثبط من عزميتهم، متمنيا للجميع مزيدا من 

التفوق والنجاح.

كلية اآلداب نظمت فعالية »ترجمة كتاب رسائل من الكويت 
نظمت اللجنة الثقافية بقسم اللغة العربية 
وآدابها في كلية اآلداب بجامعة الكويت فعالية 
»ترجمة كتاب رسائل من الكويت عام 1953-
1955م«، التي استضاف بها القسم د. ليلى 
السبعان، بتعريف من أستاذ اللغةاإلجنليزية 

ورئيس القسم سابقا أ. د طارق عبدالله.
وبدوره حتدث د. السبعان عن الكتاب الذي 
تناول فيه قصة الشاب االجنليزي بيتر الذي 
يدرس علم االجتماع في جامعة أكسفورد وقد 
أتــى للكويت وسكن في جزيرة فيلكا وكتب 
في كتابه بعض األمــور التي كانت سائدة في 
املجتمع الكويتي وعمل الكويتيني سابقا في 
البحر والــتــجــارة بالهند، وتــنــاول فــي كتابه 
لقائه بأمير الكويت أحمد اجلابر ومقابلته 
للشيخ عبدالله السالم، وقــد اشتمل الكتاب 
على42 رسالة عن الكويت وعــدد من الصور 
خالل رحلته في الكويت، وعمله بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة كمستشار للشيخ شخبوط آل 

نهيان.
 وفــي نهاية اللقاء حتــدث د. السبعان عن 
أهميةالترجمةاحلرفية بــدون أي جتريح ألي 
شخص أو فئة مــن فئات املجتمع، ومــراعــاة 

حساسية املجتمع املراد الترجمة له.  املشاركون في الفعالية

»األمن والسالمة« حملة صحية توعوية حتت شعار »صحتك تهمنا« 
ذكــر مدير إدارة األمــن والــســالمــة بجامعة 
الكويت خالد الياقوت أنه ضمن االستراتيجية 
املتبعة بــإدارة االمــن والسالمة داخــل اجلامعة 
لنشر الثقافة والتوعية الصحية والسالمة 
الوقائية بهدف النهوض باجلانب التوعوي 
واالرشادي والوقائي لألمن والسالمة، وانطالقاً 
من حــرص اإلدارة في املشاركة اإليجابية في 
خدمة املجتمع اجلامعي والتوعية الصحية لدى 

مرتادي اجلامعة.
وأضـــاف أن اإلدارة قــامــت بتنظيم حملة 
صحية توعوية حتت شعار »صحتك تهمنا« 
مبمر 2خ مبــوقــع اجلــامــعــة بــاخلــالــديــة، وقد 
استمرت احلملة على مدار يومي الثالثاء املوافق 
2019/2/12 واألربعاء املوافق 2019/2/13، 

ومت إجراء فحوصات طبية للحضور مثل قياس 
مستوى السكري في الدم وضغط الدم ونسبة 

الكوليسترول وقياس احلرارة.
وكما مت عرض بعض البروشورات اإلرشادية 
للتوعية من بعض األمــراض وكيفية الوقاية 
ــادات  منها، باإلضافة إلى تقدمي نصائح وارش
ــراض املزمنة كالسكر والضغط  عن بعض األم
وأسس النظام الغذائي الواجب إتباعه للوقاية 

من مثل هذه األمراض. 
وأوضح الياقوت أن اإلدارة تعمل على مزيد 
من التواصل مع اجلهات اخلارجية ذات الصلة 
لتقدمي كل ما هو مفيد ألبنائنا وبناتنا الطلبة 
والطالبات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

وجميع مرتادي اجلامعة. جانب من إجراء الفحوصات الطبية

د. محمد هندي


