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موسى تركي يخوض انتخابات 

»العاملين باإلعالم«
علمت »األنب���اء« ان مدير ادارة العالقات 
العامة بوزارة االعالم موسى تركي سيخوض 
انتخابات نقابة العاملني في الوزارة وان عددا 
كبيرا من املوظفني طلبوا منه خوض االنتخابات 

ملا يتمتع به من شعبية داخل الوزارة.

لطيفة الفهد: التعاون  مع البلدان الصديقة يستهدف تعزيز التنمية األسرية
التقت وفداً من أذربيجان وزارت مدرسة الشهيدة أسرار القبندي

دارين العلي
اكدت رئيس����ة جلنة شؤون املرأة الشيخة لطيفة الفهد ان اللجنة 
حت����رص على تعزيز وتنمية اواصر التعاون م����ع البلدان كافة فيما 
يتعلق باملرأة واألس����رة، واضافت خالل لقائها وف����دًا من جمهورية 
اذربيجان في زيارة ملدرس����ة الشهيدة اسرار القبندي برئاسة وزيرة 
ورئيسة اللجنة احلكومية لشؤون األسرة واملرأة والطفل د. هجران 
حسينوفا ان هناك زيارات واتفاقيات متبادلة بني الكويت واذربيجان 
في املجال االجتماعي. واستطردت ان الزيارة تهدف الى توطيد التعاون 
بني البلدين في اجلانب االجتماعي خصوصا في مجال ش����ؤون املرأة 
واألسرة والطفل. وكشفت الشيخة لطيفة عن اهمية عقد اتفاقية بني 
جلنة ش����ؤون املرأة في اذربيجان وجلنة شؤون املرأة الكويتية في 
مجال املرأة واالسرة والطفل، مضيفة ان توقيع االتفاقية بني الطرفني 
سيتم في وزارة اخلارجية اليوم الثالثاء 26 اجلاري. واوضحت اهمية 
االهداف املشتركة بني جلان شؤون املرأة في الدولتني في مجال العمل 
االجتماعي واالس����رة والطفل من خالل عق����د املؤمترات واحملاضرات 
والندوات، مؤكدة على اهمية عمل هذه اللجان التي امتدت نشاطاتها 
على املستوى الوطني واالقليمي والعربي حتى انطلقت الى العاملية. 
واعلنت الشيخة لطيفة عن عدم قيام جلنة شؤون املرأة بعقد مؤمتر 
في شهر مارس على املستوى االقليمي حول االمن االجتماعي وسيشارك 
فيه كوكبة من املتخصصني في هذا املجال، مؤكدة على اهمية التعاون 
مع مختلف البلدان الصديقة والشقيقة في املجال االجتماعي واالسري 
والطفل لالط����الع على احدث االجتاهات واخلبرات في مجال التنمية 
االسرية. وعلى الصعيد ذاته أشادت رئيسة اللجنة احلكومية لشؤون 
العائلة واملرأة والطفل في جمهوري����ة أذربيجان الوزيرة د.هيجران 
حسينوفا مبستوى اخلدمات التي تقدم لطالب مدرسة الشهيدة اسرار 
القبندي، مبدية إعجابها بذكاء الطالب من اجلنسني خالل ما مت عرضه 
من معادالت كيميائية الس����تخراج مادة األكس����جني لتزويد البالونة 
بالهواء. ورأت الوزيرة حسينوفا ان الوسائل التعليمية املستخدمة 
في تعليم الطفل على مستوى عال من املهارة والدقة، ما جعل الطالب 

من اجلنسني سعداء اثناء تأدية يومهم الدراسي.

الشيخة لطيفة الفهد تقدم درعا تذكارية لرئيسة الوفد االذربيجاني


