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الشيخ فيصل احلمود مكرما أحد احلضور

د. محمد العوضي متوسطا املشاركني في العرض الفلكي

الحمود: فتح مكتب اقتصادي
في األردن خالل األشهر المقبلة

العوضي: النادي العلمي يقدم خدمات 
علمية وتدريبات عملية ألعضائه ومنتسبيه

السعيدي: افتتاح مسجد الكويت
 في تايلند تتويج لمسيرة العمل الخيري

لجنة شؤون المرأة تعقد
دورة تدريبية لتأهيل المرأة 12 الجاري

التقى سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود 
اجلالية الكويتية في اململكة ونخبة من االعالميني 
واالقتصاديني خالل حفل غداء اقامته اخلطوط اجلوية 
الكويتية على شرف مديرها االقليمي االعلى للشرق 

االوسط وافريقيا عبدالناصر بهرامي.
وأكد في كلمة ألقاها خالل احلفل عمق العالقات 
الكويتيةـ  االردنية بفضل توجيهات قيادتي البلدين. 
واعلن عن توجه لفتح مكتب اقتصادي كويتي في 

االردن خالل االشهر القليلة املقبلة.
كما اشاد السفير احلمود باخلدمات التي تقدمها 

اخلطوط اجلوية الكويتية قائال: ان الناقل الوطني 
كان على الدوام جسرا لتسهيل التواصل بني الكويت 
والعالم. وألقــــت مديرة اخلطوط اجلوية الكويتية 
في االردن عبير القطان كلمة رحبت فيها بحضور 
الشــــيخ فيصل للحفل. واكدت القطان الدور الذي 
يقوم به السفير احلمود في تسهيل عمل اخلطوط 
اجلوية الكويتية في االردن. وفي نهاية احلفل، قام 
الشيخ فيصل احلمود بتسليم دروع اخلطوط اجلوية 
الكويتية لشخصيات اقتصادية واعالمية تساهم في 

ابراز دور الناقل الوطني.

قدم في النادي العلمي عرض مرئي بالقبة الفلكية 
يحمل عنوان »رحلة إميانية في املجموعة الشمسية« 
تناول العرض الشرح املفسر للمنظومة الشمسية 

وفقا ملا جاء بآيات اهلل البينات من القرآن الكرمي.
وقال النــــادي العلمي في بيان صحافي امس ان 
العرض حتدث عن املجموعة الشمســــية وكواكبها 
التســــعة ومم تتكون وظواهرهــــا الفلكية مقرونة 
باآليات القرآنية عن الشمس ومدى أهميتها للبشرية 
واحلياة كمصدر أساسي للطاقة. واضاف النادي في 
بيانه ان الشيخ د.محمد العوضي الذي حضر العرض 

اشــــاد باملادة الفيلمية التي تضمنها العرض وانها 
جاءت متفقة مع نصــــوص اآليات القرآنية الواردة 
باملصحف الشريف واخلاصة باملنظومة الشمسية 
وهو ما يعنى ان العرض معتمد من الناحية الشرعية. 
وأشــــاد العوضي بالدور املهم الذي يقوم به النادي 
وما يقدمه من خدمات علمية وتدريبات عملية سواء 
ألعضائه او ملنتسبيه وبعدها قام العوضي مبشاهدة 
كوكب املشترى عن طريق تلسكوب مت وضعه من 
قبل ادارة علوم الفلك والفضاء خصيصا ملشــــاهدة 

اجلمهور.

كواالملبورـ  كونا: أكد القائم باألعمال باإلنابة 
في سفارتنا لدى تايلند املستشار عيادة السعيدي 
امس ان افتتاح مسجد الكويت في جنوب تايلند 
يعد حدثا بارزا ومشـــرفا يتوج مسيرة العمل 

اخليري الكويتي في مملكة تايلند.
وقال السعيدي في اتصال هاتفي مع »كونا« 
امس »ان رعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشـــؤون اإلسالمية املستشار راشد 
احلماد الفتتاح مسجد الكويت يجسد مدى حرص 
الكويت على اقامة املشاريع اإلسالمية واإلشراف 

عليها ودعمها للبلدان اإلسالمية«.
واضاف »ان احلكومة التايلندية أبدت ترحيبها 

وسعادتها البالغة بهذه الزيارة التي تتطلع ألن 
تسهم في تعزيز العالقات بني البلدين، السيما 
في مجال اقامة املشـــاريع اخليرية واملساجد 
في الواليات اجلنوبية ذات الغالبية املسلمة«.

وأكد السعيدي في السياق ذاته ان حكومة 
تايلند تقـــدر ما تقوم به الكويـــت من اعمال 
خيرية متنوعة ملســـلمي تايلند وانها ستعمل 
على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه اقامة 

تلك املشاريع.
ومـــن املقرر ان يقوم الوزير احلماد بزيارة 
الى مملكة تايلند يومي 8 و9 اجلاري الفتتاح 
مسجد الكويت في جامعة »ياال« االسالمية جنوب 

تايلند وزيارة مكتبة الكويت العامة.

أقام حفل غداء على شرف الجالية الكويتية

»رحلة إيمانية في المجموعة الشمسية« عرض فلكي بالنادي العلمي

تنظم جلنة شـــؤون املرأة 
دورة تدريبيـــة بالتعاون مع 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربــي آســـيـا )االســـكـوا( 
لتنميـة قدرات املرأة الكويتية 
العمل  وتفعيل مشاركتها في 
الوطني خـــالل الفترة من 12 
إلى 14 اكتوبر اجلاري بفندق 

النخيل.
وقالت عضو جلنة شؤون 
املـــرأة د.حصة الشـــاهني في 
تصريح صحافـــي ان الدورة 
التدريبية تأتي في اطار حرص 
رئيسة اللجنة الشيخة لطيفة 
الفهد علـــى التأكيد على دور 
املـــرأة الكويتية فـــي عملية 

التنمية بجميع مجاالتها.
واشارت د.الشاهني الى ان 
الدورة ستضم عددا كبيرا من 
منتسبي الوزارات واملؤسسات 
النفع  احلكوميـــة وجمعيات 

العام ومنظمات املجتمع املدني، 
لالســـتفادة من القضايا التي 

ستطرح خالل الدورة.
واوضحت ان الدورة تأتي 
في اطار اتفاقية السيداو وذلك 
من اجل املساهمة في التوعية 
بهذه االتفاقية العاملية ومعرفة 

موادها املختلفة واعداد التقارير 
الوطنية.

وســـيقام حفــل في ختام 
الدورة بفندق النخيل يحضره 
عدد من املســـؤوليـن بالدولة 
اضافة الى عـــدد من املهتمني 

ورجال االعالم.

د.حصة الشاهنيالشيخة لطيفة الفهد


