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المطيري إلنشاء طرق ومداخل 

في منطقة صباح الناصر

آل هيد: الموقع اإللكتروني لفريق التحدي 
قفزة نوعية في التوعية اإلعالمية

الناصر: القطاع النفطي و»نفط الكويت«
لهما فضل كبير في دعم اقتصادنا الوطني

عمال شركة ناقالت النفط أعلنوا 
ميالد قائمة التجمع النقابي

»الديوان« يدعو 72 مواطنًا لمراجعته غدًا الثالثاء

وسوق الكويت لالوراق املالية 
وجامع����ة الكوي����ت واجلامعة 
االميركية وغير ذلك من املواقع 
املختلفة التي يحتاجها الشباب 

ويطلع عليها باستمرار.
واوضحت ان الداخل الى املوقع 
العديد من املعلومات  س����يرى 
التي تساعده في التفكير جيدا 
للتوجه للعمل في القطاع اخلاص 
اضافة الى املسابقات الترفيهية 
والتي خصصت للفائزين جوائز 
قيمة، والترويجية واملعلومات 
العامة ومواقع الصحف والبنوك 
والبورص����ة ودرجات احلرارة 
ورح����الت اخلط����وط اجلوية 
الكويتية وكذلك توفير ارشيف 
الفريق منذ  متكامل النش����طة 
العام  العام 2005 وحت����ى هذا 
يضم املواد الصحافية والصور 
الفوتوغرافية، اضافة الى شهادات 
الش����كر والتقدير للمؤسسات 
والش����خصيات املتعاون����ة مع 
الرعاة  البرنامج وكذلك اسماء 

النشطة الفريق.
كما يضم املوقع اس����تطالع 
الفئ����ات، وكذلك  الرأي جلميع 
التحدي مول لعرض املنتجات 
التي يقوم بها اصحاب املشاريع 

الصغيرة وستعرض مجانا.

البترول  هنأ رئيس احتاد عم����ال 
وصناعة البتروكيماويات جاسم الناصر 
قيادات القطاع النفطي املمثلة برئيس 
املجلس األعلى للبترول سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
العبداهلل  النفط الشيخ احمد  ووزير 
والرئيس التنفيذي مبؤسسة البترول 
الكويتية سعد الشويب ورئيس مجلس 
الكويت والعضو  ادارة ش����ركة نفط 
املنتدب سامي الرشيد والعاملني بشركة 
نفط الكويت خاصة والقطاع النفطي 
عامة مبناس����بة احتفاالت شركة نفط 
الكويت باليوبيل املاس����ي ومرور 75 

عاما على تأسيسها.
وقال الناصر ان هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة على 
الشعب كافة، كون القطاع النفطي وشركة نفط الكويت 
لهما الفضل الكبير في دعم اقتصادنا الوطني، وبفضل 
القيادة السياسية احلكيمة مت استغالل العوائد الربحية 
واملش����تقات النفطية وتسخيرها لبناء البنية التحتية 
واألساسية للكويت، فأصبح لدولتنا اآلن املكانة الكبيرة 
وسط مثيالتها من الدول املتقدمة من الناحية العمرانية 

واستخدمها للتكنولوجيا احلديثة.
وأكد الناصر ان تش����ريف وحضور ورعاية صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد الحتفاالت شركة 
نفط الكويت هو تأكيد على ان القيادة السياسية تولي 
القطاع النفطي اهمية كبرى، وان هذه الرعاية السامية 

نثمنها جميعا ونعتبرها دعما لقطاعنا 
النفطي لبذل املزيد من العطاء وحتفيزا 
للعاملني الذين يفخرون بوجود اصحاب 
السمو والقيادات الى جانبهم من منطلق 
الذي يبذله  الكبير  احساسهم بالدور 
هؤالء اجلنود املجهولون من العاملني 

في خدمة الوطن.
وبني الناصر أن العام 1934 الذي شهد 
انطالقة وتأسيس شركة نفط الكويت 
هو عام ال ينسى وسيبقى بقلوبنا فهو 
العام الذي اعاد نبض احلياة للكويت 
وبث فيها الروح للنهوض والوصول 
الى العاملية، وافضال شركة نفط الكويت 
العالم ودعمها  ش����ملت مختلف دول 
املتواصل للقطاعات واملؤسس����ات ف����ي البالد ال يخفى 
على اجلميع وبصماتها املتميزة ورعايتها املستمرة لن 
تنضب ونحن كحرك����ة نقابية نفطية اذ نثمن اجلهود 
الكبيرة التي بذلتها شركة نفط الكويت في دعم احلركة 
النقابية في مختلف املجاالت واألنشطة وتخصيصها مقرا 
دائما الحت����اد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
والنقابات التابعة له، فاننا نعتبر ذلك بادرة ش����جاعة 
من ادارة الشركة تنم عن مدى حرصها وتأكيدها لرسالة 
صاحب السمو بدعم احلركة النقابية الكويتية ونفخر 
ب����أن اول انطالقة للحركة النقابي����ة النفطية كانت من 
ش����ركة نفط الكويت بتأسيس نقابة العاملني بالشركة 

في العام 1964.

 ٭فهد يوسف عماش الشالحي
 ٭فواز سلطان زبن الهذال

 ٭فيصل فالح ماطر العازمي
 ٭فيصل نهار سعيد العجمي

 ٭مبارك سند حسن الرشيدي
 ٭مب����ارك فيص����ل عبدالرحمن 

اخلالدي
 ٭مجيد علي عباس اكبر

 ٭محمد حسني علوش املطيري
خصي����وي  راش����د   ٭محم����د 

العتيبي
 ٭محمد سعد محمد احلوطي

 ٭محمد شبيب شريد املطيري
 ٭محمد عبداهلل نصيب السهلي

 ٭محمد علي احمد بوحيمد
 ٭محمد فايز حمد الهاجري

 ٭محمد مصطفى محمد حس����ن 
امير

 ٭محمد مطلق دحام العنزي
محم����د  منص����ور   ٭مس����عود 

السهلي
 ٭مشاري جفران عواد مسباح
 ٭منيف هيكل مزيد الظفيري
 ٭نايف سعد عبداهلل احلربي
 ٭نايف فهد حبيني املطيري

 ٭نبي����ل عب����داهلل عبدالعزي����ز 
الدارمي

 ٭نواف حمود عبداهلل احلجيلي
 ٭نواف فهد سالم العتيبي

 ٭هزاع صغير رجا الرشيدي
 ٭وليد خالد حسن علي

 ٭وليد عيد علي العازمي

واملرئية التي مت استخدامها كذلك 
الدخول الى موقع برنامج اعادة 
الهيكلة، ويتضمن املوقع ايضا 
اهتمامات وانشطة جماعة اصدقاء 
الى مس����ابقة  التحدي، اضافة 
الشهرية لزوار املوقع  التحدي 
االلكتروني وكذلك خدمة التحدي 
مول، اضافة الى اصدارات التحدي 
من كتيبات وبروشورات وكتب 
وغير ذلك للتعريف مبا ينشره 

الفريق من اصدارات.
كما يضم املوقع مواقع مختلفة 
تهتم الشباب من عدة مواقع منها 
وزارات الدولة ومواقيت الصالة 
وم����دن ومعالم ودليل الكويت، 

 ٭سالم مخلف فهد املطيري
 ٭سعد عبداهلل خالد العتيبي
 ٭سعود رجعان سعود زايد

 ٭طالل غشام عبداهلل اجلنفاوي
 ٭عبدالرحمن خضي����ر مرزوق 

املطيري
 ٭عبدالعالي محمد عبدالعالي جبر 

الرشيدي
 ٭عبدالعزي����ز ش����عيل مطن����ي 

السليماني
 ٭عبدالعزي����ز عبداهلل يوس����ف 

اخلميس
 ٭عبدالعزي����ز ناصر عبدالعزيز 

املسعد
 ٭عبداهلل احمد مبارك حبيب

 ٭عبداهلل عبدالعزيز عبداللطيف 
اخلراز

 ٭عبداهلل فايز حامد العنزي
 ٭عبداهلل مطلق س����عد الوطري 

الرشيدي
 ٭عبداله����ادي فال����ح عبدالهادي 

احلجيالن
 ٭عبدالوه����اب عب����داهلل ناصر 

الناصر
 ٭عبدالرحم����ن مناح����ي راش����د 

احلربي
 ٭عذبي حسني مزيد الديحاني

 ٭علي عادل علي احلبشي
 ٭علي عدنان علي العليان

 ٭فالح مبارك فالح املطيري
 ٭فهد عايش حنب الرشيدي

 ٭فهد متعب فهد العجمي

أسامة دياب
اك���دت مراقب االع���الم في 
الهيكلة ورئيس  برنامج اعادة 
التحدي االعالمي حنان آل هيد 
ان املوق���ع االلكتروني اجلديد 
التحدي س���اهم بشكل  لفريق 
كبير في التواصل مع ش���رائح 
الش���باب من مختلف املدارس 
والكلي���ات اجلامعية ألن مثل 
هذه اخلطوة تعد رائدة وتواكب 
التقني���ة العصري���ة املتطورة 
بأس���لوب ش���يق وممتع كما 
تتوافق وميول الشباب ووسائل 
استخداماتهم بهدف الوصول الى 

هذه الشريحة.
واشارت آل هيد الى ان فريق 
التوعوي  التح����دي االعالم����ي 
قام بتدش����ني موقع على شبكة 
االنترنت الش����هر املاضي وهو 
االول من نوعه يتناول مختلف 
قضايا وافكار وطموحات وانشطة 
فري����ق التحدي، واملوقع يحمل 

.www.tahady.org عنوان
وقال����ت ان املوق����ع تضمن 
اخلدمات الت����ي يقدمها برنامج 
اعادة الهيكلة للمواطنني العاملني 
في القطاع اخلاص وكذلك خدمة 
البحث ع����ن اخب����ار وحمالت 
التحدي والتسجيالت الصوتية 

ص����������رح 
العام  املنس���ق 
التجمع  لقائمة 
النقابي شليويح 
عن  املطي���ري 
القائمة  مي���الد 
اجلديدة بطلب 
م���ن كل عمال 
الش���ركة وذلك 
لتجم���ع حتت 
يته���ا  عض�و
ك�����ل اعض���اء 

القوائم.
وأكد املطيري 

ان ميالد القائمة لقي استحسانا من كل العمال الذين 
توافدوا للمشاركة فيها وتأييد االهداف التي تسعى 

لتحقيقها.
واضاف املطيري أن احلقوق املكتسبة التي قام 
الرعيل االول بتحقيقها ستكون الركيزة االساسية 
التي ينطلق منها اعضاء التجمع النقابي والوقوف 
يدا واحدة لزيادتها انطالقا من اتباع مبدأ العدل 

واملساواة.
وأكد املطيري أن اهداف تلك القائمة واملبادئ 
التي تس���عى لتحقيقها ادت الى انضمام الكثير 
م���ن اعض���اء النقاب������ة اليه������ا وااللتف����اف 

حوله���ا.

املدنية  ديوان اخلدم��ة  دعا 
72 مواطنا ملراجعته غدا الثالثاء 
22 اجل��اري وذلك الس��تكمال 
بياناتهم متهيدا لترشيحهم في 
نظام التوظيف املركزي وفيما 

يلي األسماء:
 ٭احمد بطي مسفر بطي

 ٭احمد علي محمد العربيد
 ٭احم����د فه����د مطل����ق ع����رادة 

الرشيدي
 ٭احمد محرم مفلح املطيري
 ٭احمد محمد عتيج العازمي

 ٭بدر ماجد سعد البخيت
 ٭حامد محمد عتيج العازمي

 ٭حسني عبدالغني احمد البزاز
 ٭حمد عيسى حمزة الفيلكاوي
 ٭حمدان احمد عبداهلل احلمدان

 ٭حمود صقر هندي احلمدي
 ٭حمود محمد حمدان البناقي

 ٭حمود معيان يالوس العنزي
 ٭خالد راشد خالد العازمي

 ٭خالد شعيل مطني السليماني
 ٭خالد عادل علي احلبشي

 ٭خالد محمد ضيف اهلل شرار
 ٭خش����مان عش����وي خش����مان 

فرحان
 ٭دعيج يوسف محمد العنزي

 ٭دغمي مخلف دغمي املويزري
 ٭رائد يوسف بدر االستاذ

 ٭راشد حمد بخيت علي
 ٭زياد محمد عبداهلل الهكري

طالب عضو املجلس البلدي فرز املطيري بإنشاء طرق ومداخل 
في منطقة صباح الناصر، وجاء في نص االقتراح: ان منطقة صباح 
الناصر من البقاع الذهبية في بالدنا، وهذا يعني احملافظة عليها 
من االزدحام الش���ديد، وكذلك قلة احل���وادث، خاصة التي حتدث 
في القطع 4 و5 و6 و7 لذلك وتيس���يرا على السكان وحفاظا على 
املنطقة الذهبية يجب عم���ل مجموعة من الطرق والدوارات التي 

تخدم املنطقة.
لذا اقترح: انشاء طريق تخرميي مواز للشبك ويبعد مترا عن 
الش���بك والطريق على ان يكون بع���رض 8 أمتار كما هو موضح 
بالكروكي املرفق، مدخل من الس���ادس كما هو موضع بالكروكي 
املرفق، مخرج على مواقف الس���يارات كما هو موضح بالكروكي 
املرفق، دوار صغير يربط الطريق التخرميي مع الطريق التنظيمي 

فرز املطيريالداخلي من الدائري السادس.
د.محمد العفاسي

أحمد احلمادي

محمد الكندري خالل جولته في املشروعجانب من الشاليهات في منطقة الزور

حنان آل هيد

شليويح املطيري

العفاسي: تنسيق بين دول الخليج حول برامج التنمية والرعاية

الحمادي: لن نفّرط في 75 عامًا من اإلنجازات في »نفط الكويت«

الكندري تفّقد الشاليهات الخاصة بذوي اإلعاقة في الزور

اكد وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل محمد 
الكندري اهتمام الوزارة الكبير وعلى رأسها الوزير د.محمد 
العفاسي بذوي االحتياجات اخلاصة وتوفير جميع الوسائل 
لدمج هذه الفئة العزيزة عل����ى قلوب اجلميع في املجتمع 
والترفيه عنهم في كل املناسبات، جاء ذلك خالل تفقد الوكيل 
ملشروع اجناز الشاليهات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة 
والتابعة لل����وزارة والتي يتم اجنازها بتبرع من قبل بيت 
التمويل الكويتي في منطقة ميناء الزور، وقد اشاد الوكيل 

بهذا التب����رع الكبير من قبل بيت التمويل الكويتي، مؤكدا 
على ان دور املؤسس����ات والقطاع اخلاص في دعم انشطة 
ذوي االحتياجات اخلاص����ة وتطوير اخلدمات املقدمة لهم 
يأتي من خالل املش����اركة الفعلية في دعم اخلدمات املقدمة 

لذوي االحتياجات اخلاصة وتطويرها.
واطل����ع الوكيل على ما مت اجنازه من املش����روع وقدم 
مشعل العتيبي مشرف عام املشروع ممثل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل شرحا وافيا ملنشآت الشاليهات واخلدمات 

التي س����تقدم لهم وتوفير جميع وسائل الراحة والترفيه 
لهم، كما افاد الوكيل بأن هذا املشروع سيتم افتتاحه خالل 
اعياد التحرير والعيد الوطني املقبل، وقدم الوكيل الشكر 
ملسؤولي بيت التمويل على هذا املشروع الكبير والقائمني 
على تنفيذه وملا شاهده من اجنازات وخدمات مميزة في هذه 
الشاليهات وكذلك املتابعة احلثيثة من قبل ادارة االنشطة 
واالع����الم بقطاع الرعاية االجتماعية ب����إدارة مدير االدارة 

باالنابة عبداهلل القريني.

االجتماع س���لط الضوء كذلك 
على ضرورة ان تكون القرارات 
الص���ادرة عن مجل���س وزراء 
الش���ؤون االجتماعي���ة العرب 

القرارات والتعيني  املركزية في 
وتوحيد السياسات دون مراعاة 
خلصوصية كل شركة على حدة، 
وكذلك تولي الوظائف باالنتقاء 
وفق معاييرهم وليس ادل على 
صدق مطلبها من حتقيق الشركة 
الجنازاته���ا على مدى عقود من 

مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات 
العربي���ة االقتصادية  القم���ة 
والتنموي���ة واالجتماعية التي 
عقدت ف���ي الكويت اوائل العام 
احلالي وتأثيرات االزمة املالية 
العاملية على مس���ارات التنمية 

االجتماعية.
كما يبحث املجلس الوزاري 
مشروع االستراتيجية العربية 
العنف في  ملواجه���ة ظاه���رة 
االسرة وتفعيل االستراتيجية 
العربية خلفض الفقر واالجراءات 
العرب���ي  التنفيذي���ة للعق���د 
لألشخاص املعاقني باالضافة الى 
االحتفال باليوم العربي للمعاق 
واالجراءات التنفيذية ذات الصلة 
الدولي���ة حلقوق  باالتفاقي���ة 

االشخاص ذوي االعاقة.

املالية وتداعياتها على هذا القطاع 
احليوي.

وبنينّ ان االجتماع استعرض 
التنموية االجتماعية  املشاريع 
بال���دول االقل من���وا والتي مت 
اجنازها بتمويل من الصندوق 
العربي للعمل االجتماعي الفتا 
الى انه لوحظ ان التمويل املقدم 
لهذه املش���اريع وصل الى %20 

فقط خالل الفترة املاضية.
واضاف ان هذا االمر يحتاج 
الى مزيد من التنش���يط لرفع 
هذه النسبة مبا يسهم فى اقامة 
مشاريع تنموية بالدول العربية 
ق���ادرة على مواجه���ة االزمات 
الطارئ���ة واالضط���الع بالدور 

االجتماعي املنوط بها.
ولف���ت د.العفاس���ي الى ان 

واملشاريع املطروحة من جانبه 
ملزم���ة للمجل���س االقتصادي 

واالجتماعي باجلامعة.
واوضح ان تنس���يقا يجري 
حول هذه القضية مع املجلس 
االقتصادي ال���ذي يقوم باقرار 
املش���اريع املقدم���ة من مجلس 
وزراء الش���ؤون االجتماعي���ة 
مبا يس���هم في تفعيل قرارات 
ايجابا على  املجلس وينعكس 
عملية التنمية االجتماعية بالدول 

العربية.
الدورة  وتناقش اجتماعات 
ال� 29 ملجلس وزراء الش���ؤون 
الع���رب مجموعة  االجتماعية 
املتعلقة بالعمل  القضاي���ا  من 
العربي املش���ترك في مجاالت 
التنمي���ة االجتماعي���ة وف���ي 

القاه���رة � كونا: اعلن وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي ان اجتماعا 
تنس���يقيا ض���م دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي عقد أمس 
األول بالقاه���رة لصياغة رؤى 
ازاء  ووجه���ات نظر موح���دة 
القضايا املطروحة على جدول 
اعم���ال اجتماعات الدورة ال�29 
ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

العرب.
واكد د.العفاسي في تصريح 
الذي  ل� »كونا« عقب االجتماع 
ترأسته الكويت اهمية التنسيق 
بني الدول العربية عامة ودول 
اخلليج خاص���ة حول القضايا 
التنمية  االجتماعية وبرام���ج 
والرعاية السيما في ظل االزمة 

واملتقاع���دون املزايا التي تليق 
بتاريخهم الطويل واحملافظة على 

االجنازات التي حققوها.
انن���ا هنا  وقال احلم���ادي: 
نشدد على ضرورة احلفاظ على 
العاملني ومنحهم ما  مكتسبات 
يستحقونه وفاء لتاريخهم الطويل 
من االجنازات، فهم مفخرة الكويت 
وبهم ومعهم نحتفل بيومنا هذا 
ولوالهم ما حتقق للشركة هذا 
العامة  النقابة  االحتفال وتدعو 
جمي���ع العاملني ال���ى احلرص 
عل���ى حقوقهم ومكتس���باتهم 
التي حققوها من خالل نقابتهم 
وحتذر كل من يحاول بالشركة او 
خارجها النيل من هذه املكتسبات 
او محاولة االنتقاص منها، ألن 
ان  النقابة س���تقف ملن يحاول 
يشرع في ذلك باملرصاد ألن عينها 
ال تنام عن حقوق العاملني وال 

تخشى فيها لومة الئم.

العاملني عن اداء واجبهم ويسلبهم 
ما حققوه من مكاسب كانت وقودا 
الجنازات الش���ركة على مدار ما 
يق���ارب قرنا من الزم���ان، واذ 
تشارك نقابة العاملني بشركة نفط 
الكويت جميع املواطنني والعاملني 
هذا االحتفال فإنها تؤكد انها لم 
ولن تق���ف مكتوفة االيدي امام 
من يحاول او يفكر في ان يسلب 
العاملني مكتس���باتهم والتي لم 
توهب لهم، لكن استحقوها عن 
حق ونض���ال بذلت فيه النقابة 
على مدار عقود كل اجلهد من اجل 
اجناز وعودها للعاملني درجة تاج 
االنتاج، فحققت لهم ما استحقوه 
عن جدارة لق���اء عرقهم الطاهر 
الثمني، وانها وفي هذه املناسبة 
لتؤك���د رفضها القاط���ع لكل ما 
من ش���أنه ان يؤدي الى تعويق 
االنتاج او عرقلة مسيرة النجاح 
ومنهم اولئك الذين يدعون الى 

املركزية  الزمان من دون تل���ك 
وباحترام اخلصوصية التاريخية 
لقلب صناعة النفط في الكويت 
وال تهدم تلك اخلصوصية التي 
كانت نتاج عشرات السنني من 
اخلبرات بني ليلة وضحاها، وهو 
م���ا لن تقبل���ه النقابة حتت اي 
مسمى ووفقا ألي ذريعة، فالنقابة 
يد العاملني القوية التي تبطش 
ب���كل من يحاول ان ينتقص من 
حقوقهم او يؤثر في مسيرتهم، 
وهو ما دف���ع النقابة في اوقات 
كثيرة يعرفها القاصي قبل الداني 
ال���ى املطالبة مبنح العاملني في 
التي  املزايا والعوائد  الش���ركة 
يستحقونها مقارنة بحجم العمل 
واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم 
والتي لطاملا طالبوا بها اال انها 
لم تعط له���م اال بجهاد النقابة 
اله���ادر وكذلك  القوي  صوتهم 
اصرارها على ان يتلقى العاملون 

صرح رئي���س مجلس ادارة 
نقابة العاملني في ش���ركة نفط 
الكويت احمد احلمادي بأنه في 
الوقت الذي حتتفل فيه ش���ركة 
نفط الكويت مبرور 75 عاما على 
انشائها ويحتفل بها كل مواطن 
على تراب هذه االرض الطيبة، 
شارك وس���اهم في رحلة جناح 
الش���ركة والتي ل���م يكن لها ان 
تكون اال بدعم اس���رة الصباح 
ل���م تبخل عليها  التي  الكرمية 
بالغالي والنفيس وكان العاملون 
في ش���ركة نفط الكويت هم من 
بدأوا رحلة الكفاح وكانوا مثال 
اجلنود الصامدين وبذلوا خاللها 
ارواحهم لتحقيق هذه االجنازات 
التي اصبحت احدى عالمات فخر 
كويتنا احلبيبة، ولعل من الغريب 
انه في وقت االحتفال هذا جند من 
يريد ان يعرقل مسيرة النجاح 
ويقف حجر عثرة امامها فيعوق 

خالل اجتماع تنسيقي لدول »التعاون« في القاهرة

أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات العاملين وفاًء لتاريخهم الطويل رئيس أنغوشيا زار المسجد الكبير

رئيس جمهورية أنغوش����يا في 
جولة داخل املسجد الكبير بحضور 
مدير ادارة اإلعالم أحمد القراوي 
ورئيس مركز الغربيني محمد متعب 
وفريد العلي رئيس مركز الفنون 
اإلس����المية ووفد م����ن جمهورية 

روسيا االحتادية.

وأب����دى رئي����س جمهوري����ة 
أنغوشيا إعجابه باملسجد الكبير، 
وقال اننا في جمهورية أنغوشيا 
بصدد بناء مسجد كبير، وميكننا 
االستفادة مما شاهدناه في زيارتنا 

الى املسجد الكبير بالكويت.
وصاحب مدير املسجد الكبير 

استقبل وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
رئيس جمهورية أنغوشيا الرئيس 
يونس بيك بيفكوروف والذي يقوم 
حاليا بزيارة الى الكويت للمشاركة 
في املنتدى اخلامس لفريق الرؤية 
االس����تراتيجية »روسيا والعالم 
اإلس����المي« والذي تعقده وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
بالتعاون مع جمهورية روس����يا 
االحتادية، والذي تبدأ أنش����طته 
اليوم وتس����تمر حت����ى يوم غد 
أثناء لقاء د.الفالح  الثالثاء. ومت 
والرئيس األنغوشي بحث سبل 
أوجه التع����اون في املجاالت ذات 
االهتمام املش����ترك، هذا وقد قام 
الرئيس األنغوشي يرافقه مفتي 
اجلمهورية سلطان ميرزايف بزيارة 
الى املسجد الكبير حيث استمع الى 
شرح تفصيلي عن املسجد الكبير 
باعتباره معلما ثقافيا وحضاريا 

كبيرا في الكويت.

د.عادل الفالح مستقبال رئيس أنغوشيا

جاسم الناصر


