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���س��م��و ال�����ش��ي��خ ن���ا��ص�ر امل���ح���م���د وح����دي����ث م����ع رئ���ي�������س االحت�������اد ال�������دويل ل���ل�������س���ي���ارات ج�����ون ت�����ود وال�������ش���ي���خ حم���م���د اخل����ال����د اجل�������راح ال�������ص���ب���اح م��ن�����س��ق جل��ن��ة
ال���دراج ري�����س ل��دى االحت���اد ال���دويل لل�سيارات  FIAون��ائ��ب رئي�س االحت���اد ال���دويل لل�سيارات ن��ا��صر ب��ن خليفة العطية وعي�سي ح��م��زة رئي�س ن���ادي  KTوم�صطفى خم�صيد

ً
متو�سطا جون تود ونا�رص بن خليفة العطية وال�شيخ حممد اخلالد اجلراح ال�صباح وم�صطفى خم�صيد وعي�سى حمزة
�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

احملمد استقبل رئيس ونائب رئيس االحت��اد الدولي للسيارات في قصر الشويخ
ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ن���ا��ص�ر امل���ح���م���د ،يف ق�����ص�ر ال�������ش���وي���خ ،رئ���ي�������س االحت�������اد ال�������دويل ل���ل�������س���ي���ارات ج�����ون ت������ود ،ون����ائ����ب رئ���ي�������س االحت�������اد ال�������دويل ل���ل�������س���ي���ارات ن���ا��ص�ر ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ال���ع���ط���ي���ة ،مب��ن��ا���س��ب��ة زي���ارت���ه���م���ا ل��ل��ب�لاد.

ال�شيخ �سلمان احلمود يتو�سط د .هالل ال�ساير وحممد بن عي�سى وزير اخلارجية املغربي ال�سابق ود .عادل �سامل العبداجلادر وحمد �سليمان العمر و�أني�سة ح�سونة

ال�شيخ �سلمان احلمود ي�سلم د .هالل ال�ساير تكرمي جمعية الهالل الأحمر الكويتي

ال�شيخ �سلمان احلمود يتو�سط حممد بن عي�سى وحممد ال�سنعو�سي و�سامي الن�صف

احل�م��ود :ملتقى «ثقافة التسامح وال�س�لام» يكرس ال��رس��ال��ة اإلنسانية للكويت وأميرها
�أكد وزير االعالم وزير الدولة ل�ش���ؤون ال�ش��باب ال�شيخ �س��لمان احلمود �أن عنوان
ملتق��ى «جملة العرب��ي» الرابع ع�رش «ثقافة الت�س��امح وال�س�لام» ما ه��و اال تكري�س
لر�سالة دولة الكويت و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد حفظه اهلل �إىل االن�سانية.
وق��ال احلمود ،يف كلمته يف افتت��اح امللتقى �أم�س االثن�ين�« :إن جملة العربي تعترب
�س��فرية الثقافة العربية منذ �أ�س�سها �س��مو الأمري (قائد العمل االن�ساين) لتكون منربا
للثقافة العربية جمعاء» ،م�ض��يفا ان املجلة �أن�ش��ئت لتتكامل ر�س��التها بن�رش الآداب
واملعارف والفنون ،جنبا اىل جنب مع ر�سالة �س��موه بن�رش ثقافة الت�سامح وال�سالم،
وهي الر�سالة التي توجت باختيار العامل ل�سموه قائدا ان�سانيا.
و�أ�ضاف �أن القيم واملبادئ التي ترعاها دولة الكويت ويتبناها �سموه ،ا�ضافة اىل الثقافة
التي تكر�س��ها جملة العربي وملتقاها حتتاج اىل من يتكاتف معها وي�ساندها ويدعو اليها
وين�رشها لكي ت�صبح مبادئ عامة ،وتنجح يف م�سعاها الكبري حتى يعم ال�سالم.
و�أو�ض��ح �أن املنطقة العربية التي متر بفرتة ع�ص��يبة تدمي م�شاهدها القلوب
و«يعاين فيها �أخوة لنا �رش ال�ش��تات واحلروب ووط�أة االرهاب والتخلف الفكري

تدفعنا لنعمل معا من �أجل وقف هذا النزف ومن اجل ا�س��تعادة ان�سانية العامل،
ولن يح��دث ذلك اال حني ن�س��تعيد الوعي بح��ب الوطن وحب االن�س��ان من دون
متييز �أو تع�صب».
و�أ�شار اىل ان م�سعى دولة الكويت ،حكومة و�شعبا ،خالل �أكرث من �ستة عقود دليل
على تبني اجلميع هذه املبادرة التي تف�ص��ح عن نف�س��ها يف مبادرات ان�س��انية �أهلية
ور�س��مية «لتحقيق ال�س�لام والرخاء والتنمية لأبنائنا يف الوط��ن واخوتنا يف املنطقة
وا�ص��دقائنا يف الع��امل» ،وهو ما توجته منظم��ة الأمم املتحدة بتك��رمي فريد من نوعه
يف تاريخها بت�س��مية دولة الكويت مركزا ان�س��انيا عامليا ،ومنح �سمو امري البالد لقب
«قائد للعمل االن�ساين».
ودعا ال�ش��يخ �س��لمان احلمود اىل تبني ميثاق ثقايف م�ش�ترك يتخذ من ر�س��الة دولة
الكويت بالت�سامح وال�سالم منهجا ونربا�سا ،وي�ؤكد الدور التنموي والتنويري للثقافة
ب�ش��كل عام وثقافة الت�س��امح ب�ش��كل خا�ص ،وهو ما نحتاج اليه كميث��اق ثقايف عربي
جتتمعون عليه كل يف حمراب عمله ليتحول عل��ى ايديكم اىل جتربة حية يف ن�رش ثقافة

ال�شيخ �سلمان احلمود وحديث مع د .هالل ال�ساير و�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

ال�شيخ �سلمان احلمود يف جولة مبعر�ض ال�صور امل�صاحب للملتقى

حممد ال�سنعو�سي ود .عادل �سامل العبداجلادر و�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين و�أنور اليا�سني

د .كامل العبداجلليل �أحمد �إ�سماعيل بهبهاين ونبيلة العنجري

وكيل وزارة الإعالم بالإنابة في�صل املتلقم والإعالمي فاروق �شو�شة

تهاين العدواين ومنرية الهويدي

الت�س��امح وال�س�لام “انطالقا من وطننا العربي الكبري اىل جميع �أرج��اء العامل لتطوير
ر�ؤى ثقافة الت�سامح وال�سالم لدى قطاعات النا�شئة وال�شباب ب�صفة خا�صة”.
من جانبه قال رئي�س حتري��ر جملة العربي الدكتور عادل �س��امل العبداجلادر ،يف
كلمته :ان ملتقى املجلة يعد رحلة للت�أمل يف مفاهيم الت�سامح وقيم ال�سالم والتعريف
باملنه��ج الذي تتخذه دولة الكويت عرب عقود من العطاء لت�ص��ل بالت�س��امح اىل روح
ال�سالم ،ف�صار �س��مو االمري قائدا عامليا لالن�سانية ،و�أ�ص��بحت دولة الكويت حكومة
و�شعبا بنظر العامل مركز ان�سانيا يحتذى به.
و�أ�ضاف الدكتور العبداجلادر �أن دولة الكويت �سباقة دائما يف مبادراتها بت�شجيع
العلم والثقافة والأدب والفنون ،وعرب هذا امللتقى تقوم اليوم بت�ش��جيع امل�ؤ�س�س��ات
املحلي��ة واالقليمي��ة والعربي��ة والعاملية على موا�ص��لة ن�ش��اطها يف خدمة االن�س��ان
ورفع��ة الب�رش ،م�ؤكدة بذل��ك قيمة احلياة الت��ي ال تزهو ال باحلب وال حتل��و اال بالفن
والأدب والعلم ،وهذه هي �أركان الثقافة التي ال ت�ؤتي ثمارها اال بال�سالم.
و�أعرب الدكتور العبداجلادر عن خال�ص ال�ش��كر اىل �س��مو الأم�ير الذي غر�س بذرة

عبدالعزيز البابطني ود .هالل ال�ساير

حممود حربي و�أحمد البوز و�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين وب�سام الق�صا�ص وعبداملنعم ال�سي�سي

جمل��ة العربي منذ ع��ام  ،1958ثم قام برعايتها حتى اليوم لت�ص��بح �ش��جرة مثمرة
وارفة الظالل ،متقدما بال�ش��كر اىل �سمو ويل العهد ال�ش��يخ نواف الأحمد و�سمو ال�شيخ
جاب��ر املب��ارك رئي�س جمل�س ال��وزراء الذي �ش��مل برعايته هذا احلفل وه��ذا امللتقى،
مثمنا جهود وزير االعالم وزير الدولة ل�ش���ؤون ال�ش��باب يف اجن��اح امللتقى الذي كان
عنوانا من فكرته وجناحه من توجيهاته.
يذكر ان احلفل �ش��هد تكرمي عدد من اجلهات احلكومية والأهلية العاملة يف املجال
االن�س��اين ،وهي ال�ص��ندوق الكويت��ي للتنمية االقت�ص��ادية العربي��ة وجمعية الهالل
الأحم��ر الكويت��ي والهيئة اخلريي��ة اال�س�لامية العاملية وم�ؤ�س�س��ة جم��دي يعقوب
لأمرا���ض و�أبح��اث القلب ومو�س��م �أ�ص��يلة الثق��ايف ومركز املل��ك عبدالعزي��ز للحوار
الوطني.
وقد افتتح ال�ش��يخ �س��لمان احلمود معر�ض ال�ص��ور امل�ص��احب للملتق��ى ،والذي
احتوى على عدد من ال�ص��ور ل�ص��احب ال�سمو ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد ،توثق فرتات
زمنية خمتلفة يف منا�سبات متعددة تظهر جزءا من �أعمال �سموه.

�سامي الن�صف و�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

ال�سفري العراقي حممد ح�سني بحر العلوم

الزميل �أ�رشف نعمة ود .حممد تركي الهاجري مدير �إدارة الإعالم العربي  -وزارة الإعالم �أني�سة ح�سونة

تهاين العدواين

(ت�صوير :وداد ال�شيخ)

