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موسكو ـ كونا: واصل سفيرنا لدى روسيا االحتادية ناصر حجي 
املزين أمس لقاءاته مع طلبة واســــاتذة مختلــــف املعاهد واجلامعات 
الروسية. وأكد املزين في لقاء عقده أمس مع مجموعة من طلبة جامعة 
موســــكو اللغوية املعروفة باســــم )موريس تيريزا( التابعة جلامعة 
موســــكو احلكومية على عمق العالقات الكويتية ـ الروسية وحرص 
اجلانبني على النهوض بها لتشمل مختلف املجاالت خصوصا اإلنسانية 
والثقافيــــة. وأطلع املزين ضيوفه الطلبة على االجنازات التي حققتها 
الكويت في السنوات األخيرة خاصة على صعيد النهوض االقتصادي 
وتنوع مصادره وتعميق النهج الدميوقراطي وتلبية احتياجات املواطن 
وتأمني االزدهار والوفرة املعيشية للسكان. وتوقف املزين بشكل خاص 

عند اجلهود التي تبذلها الكويت ملجاراة العصر االلكتروني والسير في 
ركابه عن طريق توفير كل ما حتتاجه املؤسسات املعنية في البالد من 
دعم ومتويل. واستعرض السفير كذلك معالم النهضة العمرانية التي 
تشهدها الكويت واالمتيازات التي يتمتع بها املواطن الكويتي في مجال 
الســــكن واخلدمات التعليمية والطبية. وأبدى عدد من الطلبة الروس 
اهتمامهم بالتواصل مع زمالئهم في الكويت عن طريق تبادل الزيارات 

والدورات املتخصصة في مختلف املجاالت.
 ومن املقرر ان يلتقي املزين االســــبوع اجلاري بطلبة قســــم اللغة 
العربية في معهد آســــيا وافريقيا التابع جلامعة موســــكو احلكومية 

العريقة.

قـــال مدير ادارة املراســـم 
والعالقات العامة مبجلس االمة 
جمال الدغيشم ان رئيسة وفد 
العالقات مع اجلزيرة العربية في 
البرملان االوروبي اجنيلكا نيبلر 
املقبل.  الثالثاء  البالد  ستصل 
واضاف الدغيشم ان رئيسة وفد 
العالقات مع اجلزيرة العربية 
في البرملان االوروبي اجنيلكا 
نيبلر ســـتلتقي نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي. 
كمـــا اوضح ان رئيســـة وفد 
العالقات مع اجلزيرة العربية 
في البرملان االوروبي اجنيلكا 

نيبلر ستلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، وستقوم مبقابلة وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاســـي، كما ستلتقي  بالنائب مرزوق الغامن. كما ستقيم 
رئيس بعثة الشرف النائبة د.اسيل العوضي مأدبة غداء على شرف 
رئيسة الوفد.  وسيقوم الوفد بزيارة الى اجلمعية الثقافية النسائية 

وتأتي الزيارة في ظل العالقات االخوية بني البلدين الشقيقني.

شاركت سفارتنا في مدريد في احلفل اخليري 
الســـنوي )الكيرميس( للسيدات الديبلوماسيات 
املعتمدات في مدريد والذي يقام سنويا حتت رعاية 

امللكة صوفيا ملكة مملكة اســـبانيا، والذي يوجه 
ريعه الـــى اجلمعيات اخليرية. وقد متيز اجلناح 

الكويتي بتنوعه والذي حاز اعجاب الزائرين.

دانيا شومان 
اقامــــت جلنة املــــرأة بجمعية 
املكفوفني الكويتية احتفاال بـ »يوم 
األم«، في مقــــر اجلمعية مبنطقة 
ميدان حولي مساء أول من أمس 
مبشاركة مجموعة من املكفوفني 
وذويهم برعاية الناشطة السياسية 
احملامية كوثر اجلوعان، وحضور 
االعالمية عائشة اليحيى، ومت خالل 
االحتفــــال تكرمي عدد من األمهات 
املكفوفات وعدد من املواهب الشابة 

من عضوات اجلمعية.
ومع انطالق االحتفال قال رئيس 
مجلس ادارة جمعية املكفوفني فايز 

العازمي »ان املرأة سيكون لها شأن في هذه اجلمعية 
حيث نقف اليوم ونكرم املرأة، التي كرمها االســــالم 
قبل 1400 عــــام«، مضيفا أنه آن األوان لتكرميها ألن 
األم الكفيفــــة تختلف عن بقية األمهات فرغم اعاقتها 
حتدت الظروف احمليطة وسيرت عجلة حياتها دون 
االلتفات لهذه االعاقة، حيث أثبتت للمجتمع أن الكفيفة 
ال تقل عن املرأة السوية فهي مبدعة في جميع نواحي 
احلياة«.ومن جهتها قالت احملامية والناشطة السياسية 
كوثر اجلوعان »أتطلع الى تنشيط وتفعيل أدوار املرأة 

الكويتية فــــي املجاالت كافة«، ثم 
وجهت حديثها الى احلاضرات قائلة: 
»بامكانكن ان تضفن الى عطاءات 
املرأة الكويتية الكثير، فنجاحاتكن 
وان كان االعالم لم يسلط الضوء 
عليها اال أنها واضحة للمأل والكل 
يعرفها«. وعن أسماء املواهب التي 
مت تكرميها من عضوات اجلمعية، 
فهي سحر سعد، نوف الشمري، 
مرمي البغلي، حنان املطيري، نوال 
رجب، هنــــادي العماني، عواطف 
العنزي، مشــــاعل فهــــد، خديجة 
اسماعيل، حوراء منصور، هدى 
احلرز، سارة راشد العازمي، موضي 
العازمي.واما األمهات املثاليات املكرمات فهن جميلة 
العبيدلي، خلود العنزي، فتوح بوقماز، سعاد الشمري، 
منيرة املخيزمي، غنيمة اسماعيل، طيبة بن ثاني، سارة 
نشمي، ابتسام دوخي، بيبي احلساوي، عذاري السعيد، 
مرزوقة الفجي، جناح أبوالبنات، اعتدال اخلشتي، خلود 
احلربي، زينب اشكناني، سارة العتيبي، شريفة سند، 
عائشة اخلشتي، فاطمة املنصور، منيرة اسماعيل، 
فريدة حســــني، مرمي احلمر، فــــرح أحمد، معصومة 

السلمان، سلوى السلمان وبدرية العازمي.

أسامة أبوالسعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف د.عادل 
الفالح انه مت االتفاق مع موريتانيا 
لالستعانة ببعض األئمة واملؤذنني 
املوريتانيني لتغطيـــة احتياجات 
الكويـــت في هذا املجـــال. وأضاف 
عقب لقائه رئيس الوزراء املوريتاني 
مساء اخلميس املاضي بنواكشوط 
»ان جتربتنا مـــع األئمة واملؤذنني 
املوريتانيني جتربة ناجحة ومفيدة 
من حيث األداء وااللتزام واألخالق 
واألدب واملساهمة الفاعلة في تطوير 
العلم الشرعي خاصة على طريقة 
حفظ املتون والتدرج في طلب العلم، 

إضافة إلى تبادل اخلبرات وورش العمل واحملاضرات 
والندوات، ليتحقق التكامل في اجلهود واملساهمة الفاعلة 
ملواجهة قضايا التطرف والغلو«. من جهة اخرى دشن 
قطاع املساجد ممثال في مكتب الشؤون الفنية مشروع 
املدارس الشرعية الدائمة لألئمة واخلطباء واملؤذنني في 
احملافظات الـ 6، وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املســـاعد لشؤون املساجد وليد الشعيب 
ان هذا املشـــروع يأتي ضمن خطـــة القطاع لتنفيذ 

مجموعة من املشـــاريع العلمية 
والدعوية التي نسعى من خاللها 
لالرتقاء مبســـتوى العاملني في 
املساجد، حتى يتمكنوا من القيام 
التوجيهـــي والدعوي  بواجبهم 
والعلمي على الوجه الذي يرجتى 
منهم.  وأشار إلى أن آلية مشروع 
املدارس الشرعية تتمثل في انتقاء 
مسجد في كل محافظة تكون به 
قاعة تسع الدارسني تتوافر فيها 
الشروط املناسبة، يأتي بعد ذلك 
انتقـــاء مجموعة من احملاضرين 
واملتخصصـــني مـــن األكادمييني 
وذوي اخلبرات والدارسني على 
أن يتم اختيارهم مبعرفة كل إدارة من إدارات املساجد، 
أما عن الدراسة فستكون بواقع يومني أسبوعيا )فترة 
مسائية(، وتشـــمل مواد الفقه والنحو والتجويد. 
وأكد الشعيب ان قطاع املساجد وفر الكتب املقررة 
وجميع االستعدادات الالزمة لتنفيذ املشروع وحتقيق 
أهدافه، مشيرا إلى أن دورة املشروع ستكون مدتها 
3 شهور اعتبارا من 21 اجلاري، وسيمنح الدارسون 

في نهايتها شهادات تقدير باجتياز الدورة. 

صاحب السمو وصل إلى ليبيا لترؤس وفد الكويت والقذافي تقدم مستقبلي سموه في المطار

األمير شارك في اجتماع للقادة العرب في »سرت« استعداداً للقمة العربية

سرت )ليبيا( ـ كونا: شارك صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد في اجتماع عقده أصحاب اجلاللة والفخامة والســـمو قادة 

الدول العربية مساء أمس مبطار سرت.
وبحث القادة العرب في هذا االجتماع عددا من القضايا املطروحة 

على جدول اعمال القمة العربية العادية الـ 22 التي تبدأ اليوم.
وقد وصل صاحب السمو األمير والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مســـاء امس الى مطار القرضابية الدولي فـــي اجلماهيرية العربية 
الليبية الشعبية االشـــتراكية العظمى الشقيقة وذلك لترؤس وفد 
الكويـــت في اجتماع مجلس اجلامعة العربية على مســـتوى القمة 

الدورية الثانية والعشـــرين واملزمع عقدها في مدينة ســـرت خالل 
الفترة من اليوم حتى 29 اجلاري.

وكان في استقبال سموه على ارض املطار أخوه العقيد معمر 
القذافـــي قائد الثـــورة باجلماهيرية العربية الليبية الشـــعبية 
االشتراكية العظمى الشقيقة والقيادات الشعبية وأمني عام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى والوزراء وسفيرنا لدى اجلماهيرية 
العربية الليبية الشـــعبية االشتراكية العظمى مبارك العدواني 

وأركان السفارة.
هذا وكان صاحب السمو األمير غادر والوفد الرسمي املرافق لسموه 

أرض الوطن ظهر امس متوجها الى اجلماهيرية الليبية الشقيقة.
وكان في وداع ســـموه على أرض املطار ســـمو نائب األمير 
وولي العهد الشـــيخ نواف األحمد ورئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي وكبار الشـــيوخ ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ووزير شؤون الديوان األميري باإلنابة الشيخ على اجلراح 

وكبار املسؤولني بالدولة.
هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كال من نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير املالية 
مصطفى الشـــمالي واحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو 
األمير واملستشـــار بالديوان االميري محمد أبواحلسن ورئيس 
املراسم والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبداهلل ووكيل وزارة 
اخلارجيـــة خالد اجلاراهلل وكبار املســـؤولني بالديوان األميري 

ووزارة اخلارجية ووزارة املالية.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

جمال الدغيشم

ناصر املزين

كوثر اجلوعان

وليد الشعيب

سارة الطيار وفاطمة املنيس ترحبان مبلكة إسبانيا وتشرحان لها املعروضات الكويتية

صاحب السمو مصافحا عددا من القيادات الشعبية الليبية لدى وصول سموه العقيد معمر القذافي مرحبا بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى ليبيا

وفد احلرس الوطني خالل لقائه اللواء الركن توفيق الطوالبة

عرض عسكري

خالل مشاركتها في تكريم المربين الفلسطينيين األوائل

المزين يلتقي طلبة اللغة العربية في موسكو األسبوع الجاري

الجوعان: اإلعالم لم يسلط الضوء
 على دور المرأة الكويتية الكفيفة

الحمود: الكويت ستبقى خير نصير لقضية 
الشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه

ن مدارس شرعية دائمة لألئمة والخطباء والمؤذنين قطاع المساجد دشَّ

»األوقاف« تستعين بأئمة ومؤذنين من موريتانيا

وفد الحرس الوطني اطلع
 على عرض عسكري في األردن

الدغيشم: رئيسة وفد العالقات 
في البرلمان األوروبي تصل الثالثاء

سفارتنا في مدريد تشارك في الحفل الخيري 
للديبلوماسيات المعتمدات

عمــــان ـ كونا: التقى وفد من ضبــــاط احلرس الوطني الكويتي 
خالل زيارة لالردن املديــــر العام لقوات الدرك اللواء الركن توفيق 
الطوالبــــة واطلع على التجربة االردنية في هذا املجال. ونقل الوفد 
الذي يزور االردن برئاســــة رئيس فرع التأهيل العلمي في احلرس 
الوطني الكويتي املقدم الركن مفلح عايد حتيات القيادة العامة للحرس 
الوطني. واستمع الوفد خالل الزيارة الى ايجاز عن املديرية العامة 
لقوات الدرك االردنية وشاهد عرضا عسكريا للسيجال والتايكوندو 

والدفاع عن النفس اقيم في مديرية درك املهام اخلاصة.
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جانب من االجتماع الذي عقده عدد من القادة العرب في مطار سرت مبشاركة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

دارين العلي
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان الكويت ستبقى »خير نصير 
الفلسطيني  الشـــعب  لقضية 
وســـعيه الى حتريـــر أرضه 
كعهدها ومنهجها األصيل الذي 
سارت عليه منذ احتالل فلسطني 
ولـــن تتراجع عن هـــذا الدعم 
املطلق اضطالعا مبسؤوليتها 
العربيـــة ووفاء بواجبها نحو 
شـــعب عربي شـــقيق كان له 
إسهاماته املعروفة في نهضة 

التعليم في البـالد«.
كالم د.احلمـــود جاء خالل 
رعايتها حلفـــل تكرمي نخبة 
من املربني الفلسطينيني األوائل 
الذي نظمته مســــاء أمس األول 
جلنــــة »كويتيون ألجل القدس« 
استكماال ألنشطتها مبناسبـــة 
اختيار القدس كعاصمة للثقافة 

العربية لعام 2009.
ولفتت الـــى ان »العالقات 
الكويتي  الطيبة بني الشعبني 
والفلسطيني ستبقى راسخة 

د. موضي احلمودمهما تباعدت املسافات«.


