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المحمد يمثل األمير في حضور احتفاالت المكسيك باستقاللها

رئيس البرلمان القمري: سنطلق اسم الكويت
 على إحدى قاعات البرلمان تقديرًا لعطائها

من ابرز التحديات التي تؤثر على 
التبادل التجاري عدم وجود خط 
مالحي منتظم بني البلدين وعدم 
اقامة معارض او أنشطة لتعريف 
التاجر واملستهلك الكويتي مبختلف 

منتجات املكسيك.
وقالوا انه رغم تلك املعوقات 
فان حجم التبادل التجاري ازداد 
بنس����بة بس����يطة ولعل من ابرز 
الى املكس����يك معدات  الصادرات 
حفر آب����ار نفطية وابرز الواردات 
الى الكويت ايض����ا معدات ثقيلة 
وقطع غيار وغيرها األمر الذي يؤكد 
أهمية توثيق العالقات لوجود طلب 
على مختلف الصناعات واخلدمات 

بني البلدين.
وتعتبر الواليات املكس����يكية 
املتحدة ثالث دول أميركا الشمالية 
بعد كل من كندا والواليات املتحدة 
األميركية وتعد عاصمتها مكسيكو 
س����يتي من اكب����ر مدنها. وحتتل 
غالبية اجل����زء اجلنوبي من قارة 
أميركا الشمالية حيث تشترك في 
الواليات  الش����مالية مع  حدودها 
املتح����دة األميركي����ة ويحدها من 
الشرق خليج املكسيك ومن الغرب 
احمليط الهادي ومن اجلنوب البحر 
الكاريبي وتش����ترك في حدودها 
اجلنوبية ايض����ا مع كل من بليز 
وجواتيماال. ويبلغ عدد س����كانها 
اكثر من 111 مليون نسمة ومساحتها 

1.972.550 كيلومترا مربعا.
وخضعت املكسيك لالستعمار 
االسباني ملدة ثالثة قرون قبل ان 
تنال اس����تقاللها في 16 سبتمبر 
1810 وفي 27 سبتمبر 1821 اعترفت 

اسبانيا باستقاللها رسميا.

كم����ا اكد البل����دان على أهمية 
التنفيذ الس����ريع التفاقية جتنب 
االزدواج الضريبي التي مت التوقيع 
عليها في دولة الكويت في ش����هر 

اكتوبر عام 2009.
وأك����د الكثير من املس����ؤولني 
الكويتيني في مناس����بات متعددة 
اهمية العالق����ات االقتصادية مع 
املكسيك مش����يرين الى ان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين قابل 

للنمو.
ويش����يد هؤالء املس����ؤولون 
التي تربط  التاريخية  بالعالقات 
الكويت والواليات املكسيكية املتحدة 
في كافة املجاالت وخاصة ما يتعلق 
بالنواحي االقتصادية والتجارية 
التي بدأت منذ ع����ام 1976 عندما 
مت توقيع اتفاق تعاون اقتصادي 
بني حكومتي البلدين موضحني ان 

الكويت بفتح سفارة لها لدى بالده 
والتي اعتبرها قناة حوار واتصال 
مهمة بني البلدين وتفتح املجال امام 
توطيد العالقات بني شعبي البلدين. 
ومت خالل الزي����ارة التوقيع على 
مذكرة تفاهم بني وزارة خارجية 
الواليات املكسيكية املتحدة ووزارة 
خارجية دول����ة الكويت من اجل 
إنشاء آلية للتشاور حول املسائل 
ذات االهتمام املشترك والعالقات 

الثنائية.
واتفق اجلانب����ان على أهمية 
تأسيس فريق عمل رفيع املستوى 
للتعرف على الفرص االستثمارية 
القطاعات االستراتيجية مثل  في 
الطاقة والتمويل والتعدين والبنية 
التحتي����ة والعق����ارات والزراعة 
والصناعة والسياحة وغيرها من 

املجاالت.

االحتالل العراقي على الكويت عام 
1990 فقد اعلنت شجبها لالحتالل 
وطالبت باالنسحاب الفوري وغير 
املشروط للقوات العراقية وعودة 

الشرعية الكويتية.
الواليات املكس����يكية  وأيدت 
التي أصدرها  الق����رارات  املتحدة 
مجلس االمن الدولي إلنهاء العدوان 
العراق����ي وضمان عودة األوضاع 
الى ما كانت عليه قبل الثاني من 

اغسطس عام 1990.
كما قام س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بزيارة 
رسمية للمكسيك ضمن جولة حملته 
لعدد من دول أميركا الالتينية في 
شهر يوليو املاضي بحث خاللها 
العالق����ات الثنائي����ة القائمة بني 
البلدين ورح����ب رئيس الواليات 
املكسيكية املتحدة بقرار حكومة 

يش����ارك ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد حفظه 
اهلل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في احتفاالت 
الوالي����ات املكس����يكية املتح����دة 
مبناس����بة مرور مائتي عام على 

اعالن الدستور واالستقالل.
وسيقدم س����مو الشيخ ناصر 
الكوي����ت والقيادة  احملمد تهاني 
السياسية لفخامة الرئيس فيليب 
كالديرون والشعب املكسيكي بهذه 

املناسبة.
الكوي����ت والواليات  وترتبط 
املكسيكية املتحدة بعالقات صداقة 
متينة تعززت منذ 35 عاما مضى 
الديبلوماس����ية  العالقات  بإقامة 
بني البلدين في سبعينيات القرن 

املاضي.
وكان سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد قام في شهر يونيو 
عام 1992 بزيارة املكس����يك حيث 
قدم الش����كر للش����عب املكسيكي 
على موقفه االنساني املشرف حني 
تعرضت الكويت للعدوان العراقي 

الغادر.
وأكد سموه رحمه اهلل انه كان 
لهذا املوقف أطيب األثر في نفوسنا 
كم����ا كان له فاعليت����ه في صالبة 
املوقف الدولي مع الشرعية واحلق 
ضد الهمجي����ة والباطل وانبعاثا 
من سياس����ة الكويت التي تؤمن 
بأن الصداقة بني الشعوب في ظل 
السالم واحلوار هي طريق البشرية 
جميعا لالستقرار والرفاهية وتبادل 

املنافع واخلبرات.
وكان للوالي����ات املكس����يكية 
املتح����دة موقفه����ا املش����رف ازاء 

العالقات بين البلدين في تطور مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي

استقبل وفد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري لتخريج 820 مشاركًا في دورات اللغة العربية

السلطان: لن نسمح لكائن من كان
بإثارة الفتنة في الكيان الكويتي

اال النق���اش العلمي وقرع احلجة 
باحلجة دون سب ألحد وعلى رأسهم 
آل بيت الرسول ژ. والشيخ عثمان 
اخلميس لم يسب ولم يكفر أحدا 
وما أثير حوله امنا هو عملية خلط 
لألوراق للتغطية على جرمية ياسر 
اخلبيث، والشيخ عثمان اخلميس 
لم ينح هذا املنحى ابتداء امنا شمر 
للذب عن عرض رس���ول اهلل ژ 
الذين رضي  الطاهرين  وأصحابه 
اهلل عنهم ورضوا عنه، وهذا الذب 
امنا هو ذب عن عقيدة أهل السنة 
واجلماعة من جور املعتدين. لقد 
عش���نا أهل الكويت سنة وشيعة 
حاضرته���ا وباديته���ا ف���ي وئام 
ووحدة وطنية قبل ان يدخل هؤالء 
الطارئون على الساحة االجتماعية 
والسياسية وعلى األرض الكويتية 
بأمراضه���م وانحرافهم، واهلل عز 
وجل نسأل ان يحفظ للكويت وأهلها 
أمنها واس���تقرارها فهو ولي ذلك 

والقادر عليه.

وقع عليه م���ن أي طرف كان، 
يلجأ إل���ى القضاء القتصاص 
حقه وكلنا نعل���م أن قضاءنا 
عادل ومنصف ويعيد احلقوق 
ألهله���ا واملتض���رر يلجأ إليه 
لنصرته أما بالنس���بة للمدعو 
ياسر احلبيب الذي يشتم نهارا 
جه���ارا أم املؤمنني رضي اهلل 
عنها من خ���ارج الكويت فإن 
موضوعه مختلف باعتبار أنه 
هارب من العدالة الكويتية وفي 
حالة تسلمه عن طريق وزارة 
الداخلية علينا محاكمته وإذا 
لم تستطع ذلك فعلى احلكومة 
إس���قاط اجلنس���ية الكويتية 
عنه وسحبها ألن الكويتيني ال 
يشرفهم أن يكون بينهم هارب 
الرسول  يشتم ويقذف زوجة 
ژ أم املؤمنني ويثير الفتنة بني 
املسلمني وهو يحمل اجلنسية 
الكويتية خارج حدود الدولة.

واختتم قوله بأن هناك أيادي 
خبيث���ة حتاول إث���ارة البلبلة 
والفتن���ة في أوس���اط املجتمع 
الكويتي وعلى احلكومة ونواب 
مجلس األمة اس���تئصال هذه 
الفتنة التي حت���اول النيل من 

وحدة الكويتني وتآزرهم.

ابالغ اجله���ات املختصة  في 
ح���ول أي جرمي���ة حدثت أو 
تضرر منها ويبقى األمر عندئذ 
للقضاء واجلهات املساعدة له 
كالنيابة واالدعاء، خاصة ان 
اي اتهام ممكن أن يكون محاطا 
بظروف وأمور غير واضحة 
لرجل الشارع وكثيرا ما يكون 
املتهم بريئا ولكن الش�����كوك 
والشبهات او النقل تضعه في 
موضع االتهام، ولهذا قيل ان 
االصل في اإلنس���ان البراءة.. 
وق���ال ژ »ادرؤوا احل���دود 

بالشبهات«.
وأوضح الصانع قائال: إن 
قص���دي في هذا ومبناس���بة 
س���رعة االتصاالت وتطورها 
اصبح العال���م قرية صغيرة 
واالعالم ووسائل االعالم سيدة 
املوقف في كثير من االمور لذا 
فإننا جميعا مبا جنتهد عرضة 
الن نكون متهمني، وما هي اال 
خطوات وتنعدم ويتحول اي 
شخص محترم الى متهم ولذا 
دعت احلاجة لوج���ود دولة 
املؤسسات والسلطات واهمها 

سلطة القضاء.
وخت���م الصان���ع بقول���ه 
ان وجود قان���ون االجراءات 
الواقية  الدرع  اجلزائية وهو 
واملنظمة للعالقة بني االفراد 
والسلطة، ولهذا فاني اطالب 
اجلميع بالتمس���ك بشرعية 
القوانني واالحت���كام للقضاء 
فيما يصدر او يختلف حوله.. 
ألن القضاء هو اساس امللك.. 
ولنصف النفوس لتسود املودة 
واحملبة والروح الوطنية بني 

اطياف الشعب.

الس���لطان  النائب خالد  أك���د 
ان م���ن يتعرض���ون ألم املؤمنني 
السيدة عائش���ة رضي اهلل عنها 
جتاوزوا حدودهم في التعدي على 
ثوابت األم���ة، وكذلك على العالم 
اإلس���المي بأجمعه، مشددا على 
عدم السماح لكائن من كان بإثارة 
الفتنة الطائفية، وقال السلطان في 
تصريح صحافي: ليعلم من أثاره 
تصريحي بشأن املساس بالصديقة 
بنت الصديق � رضي اهلل عنهما � 
اننا لن نسمح لكائن من كان بأن 
يش���بع طموحه السياسي بإثارة 
الفتنة في الكيان الكويتي والذي 
ما برح يطرح مطالبه وأطروحاته 
مبطالب أدت الى رفع درجة التوتر 
بني فئات الش���عب الكويتي، ولقد 
حذرنا مرارا من سلوك هذا الطريق، 
فسب الس���يدة عائشة رضي اهلل 
عنها زوج رسول اهلل ژ وتسخير 
إح���دى القنوات لياس���ر اخلبيث 
وغي���ره ممن دأبوا على س���ب أم 

قال النائب مبارك اخلرينج 
أمتنى م���ن اآلخري���ن عندما 
يخطئون ويسيئون للصحابة 
أو آل البيت أو املعتقدات األخرى 
أن يتراجع���وا وأال يتزمت���وا 
بالقضايا الت���ي تثير الفتنة، 
مؤك���دا ان الصل���ح واحلوار 
والنق���اش خير م���ن املكابرة 
والفجور باخلصام اللذين نهى 
عنهما اهلل س���بحانه وتعالى 

ورسوله الكرمي ژ.
وأشاد اخلرينج بإدالء الشيخ 
عثم���ان اخلميس في وس���ائل 
اإلعالم بأنه لم يكفر الش���يعة 
وأن ما يطرحه مقرون باألدلة 
والبراهني واالشرطة والوثائق 
وإذا اكتشف أن هناك خطأ فلن 
يتردد في التراجع ورأيه هذا ال 
يعبر إال عن وضوح ما نس���ب 
له واتهم به وعلى اآلخرين أن 

يحذوا حذو العثمان.
وأضاف أن ق���ول اخلميس 
»إذا وجد خطأ فإنه ال ميكن أن 
يستمر فيه« ال يعبر أيضا إال عن 
اننا كمسلمني نتجادل ونختلف 
وذلك ال يفسد للود قضية وأننا 
في النهاية أمة واحدة هناك من 
يترصد لها ليثير الفتنة أمثال 

أكد احملامي رياض الصانع 
أن ما تناولته وسائل اإلعالم 
والصحافة من تطاول وقذف 
صادري���ن من املدعو ياس���ر 
احلبيب، طعن ب���أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها، وإذا 
صح مثل هذا االتهام فإن هذا 
الش���خص مرتد وكافر كونه 
طعن في نسب وشرف أفضل 
خلق اهلل مبا يخرجه من ملة 
املسلمني ويوقع عليه العقاب 

في الدنيا واآلخرة.
وقال الصانع: وأمام كثرة 
اللغط واألقاويل والتصاريح 
بهذا اخلصوص رأيت ضرورة 
التذكير والتنبيه باآلتي بحكم 
علم���ي ورأيي.. وهو ضرورة 
أال يغي���ب عن اذه���ان هؤالء 
األفاضل مبختلف مسمياتهم 
امام حرصه���م ودفاعهم عن 
املصطفى ژ وآل بيته وزوجاته 
وأصحابه رضوان اهلل عليهم. 

هذه احلقائق املهمة:
1 � ان ه���ذه األفع���ال وان 
حدثت فإنها جرمية أو جرائم.. 
واجلرمية عموما هي س���لوك 
مخالف للشرع أو مخالف لشرع 

اهلل )أو القوانني(.
2 � ث���م االتهام ف���ي املواد 
اجلنائية سواء شرعا او قانونا 
يجب أن يقام على اجلزم ال على 
الشك والتخمني، واالتهام البد 
له من وجود ركنني اساسيني 

ال تقوم جرمية إال بهما:
أ � ركن مادي وهو األقوال 
واالفع���ال التي اتاه���ا املتهم 
حتدي���دا )هذا األمر لم يحدده 
أحد تفصيال( والتي تش���كل 

جرما شرعيا وقانونيا.

املؤمنني الصديق���ة بنت الصديق 
رضي اهلل عنهما وأصحاب رسول 
اهلل ژ امنا هو جتاوز للحدود في 
التعدي على ثوابت عقيدة الغالبية 
العظمى أله���ل الكويت واملقيمني، 
ب���ل وتعد على العالم اإلس���المي 
السلطان: لم أجد  أجمع. وأضاف 
في القنوات التي يشتكي منها هؤالء 

طرح املجرم ياسر احلبيب الذي 
اقترف ذنبا كبيرا بحق أم املؤمنني 

عائشة رضي اهلل عنها.
وأوضح اننا ال نقبل بس���ب 
الصحابة وآل البيت واملعتقدات 
األخ���رى ألننا أوال مس���لمون 
ونعتز ونحم���د اهلل على هذه 
النعم���ة وثانيا نحن مواطنون 
كويتيون نفتخر بالدميوقراطية 
والدستور الكويتي واننا نعيش 
في بلد املؤسسات »التشريعية 

والتنفيذية والقضائية«.
وأش���ار اخلرين���ج الى من 
يشعر بأن هناك ظلما وجتنيا 

ب � ركن معنوي يقوم على 
القصد العام واخلاص واملتمثل 
في توج���ه إرادة اجلاني نحو 
ارتكاب اجلرمي���ة وهو عالم 
ومدرك وقاصد لهذا، فضال عن 
وجود عالقة مباشرة بني الفعل 
والضرر احلادث واملقصود من 

ارتكاب اجلرمية.
3 � شرعية العقوبة: وأساس 
هذا املبدأ )دستوريا( هو مبدأ 
الفصل بني السلطات باعتبار 
ان كل س���لطة من السلطات 
الثالث مس���تقلة عن االخرى 
وتشترك في العقوبة فالسلطة 
التش���ريعية دوره���ا حتديد 
القوانني،  العقوبات من خالل 
والتنفيذي���ة العقوبة املقضي 
بها م���ن القضاء.. اما صاحبة 
االختصاص في احملاكم واحلكم 
وحتديد العقوبة أو نفيها فهي 

السلطة القضائية وحدها.
وقال الصانع انه عند تطبيق 
املبادئ الشرعية والدستورية 
والقانونية فإن دور أي سياسي 
او شرعي هو الدور نفسه ألي 
مواطن أو مقيم ينحصر فقط 

الخرينج: لن نقبل بسّب الصحابة وآل البيت
والصلح والحوار خير من المكابرة والفجور

الصانع: الطعن في نسب وشرف
أفضل خلق اهلل ُيخرج عن ملة اإلسالم

استنكر خلط األوراق في جريمة ياسر حبيب 

شدد على ضرورة استئصال األيدي الخبيثة التي تريد إثارة الفتنة

طالب بالتمسك بشرعية القوانين واالحتكام للقضاء

س���عادته بزيارة وفد املؤسسة الى جمهورية القمر 
ودعمها جلهود التنمية فيها.

ومتن���ى إبراهيم ان تكون ال���دورات التي نظمها 
مركز الكويت للدراس���ات العربية واإلسالمية الذي 
أنش���أته مؤسسة البابطني جس���را للقمريني لتعلم 

اللغة العربية.
ودعا الى شراكة فاعلة بني جامعة القمر ومؤسسة 
البابطني من أجل نشر اللغة العربية والعلوم عامة 
في البالد الفتا الى وجود أرض للجامعة ستمنحها 
الى مؤسسة البابطني إلنش���اء مبنى مركز الكويت 

للدراسات العربية واإلسالمية.
يذكر ان البابط���ني زار مع وفد املؤسسة ورئيس 
اجلام���عة األرض التي س���تم��نحها جمهورية جزر 
القم���ر للمؤسس���ة من أجل إنشاء املركز الكويتي، 
مؤكدا ان املؤسسة س���تقدم كل ما بوسعها من أجل 
املساعدة واإلس���راع في تنفيذ خطة تعريب اجلزر 

القمرية.
وزار البابطني أيضا كلية اإلمام الش���افعي حيث 
اطل���ع على املختبر الذي مولته مؤسس���ة البابطني 
وزودته ب� 50 جهازا لتس���هيل عملي���ة تعلم اللغة 

العربية بني القمريني.

من جهته أعرب البابطني عن تقديره لرئيس البرملان 
الذي اعتبره سفيرا للبرملان القمري في البالد العربية 
مؤكدا »ان ذلك يضاعف مسؤوليتنا في دعم الشعب 

القمري«.
وقال جئنا جلمهوري���ة جزر القمر لتخريج 820 
متعلما للغة العربية وملتابعة خطة مؤسسة البابطني 
في تعريب اجلمهورية التي نظمت 15 دورة خالل عام 

واحد للقضاة والوزراء واملدرسني.
وتعهد البابطني بتمويل 3 دورات ألعضاء مجلس 
النواب بدءا من أكتوبر املقبل من أجل تعليم النواب 

اللغة العربية بحيث ينضم في كل دورة 50 نائبا.
وأعرب عن سعادته للعزمية واإلصرار التي رآها 
في جمهورية جزر القمر لتعلم اللغة العربية داعيا 

القمريني الى اإلسراع في عملية التعريب.
وطلب البابطني من رئيس البرملان تقدمي دراسة 
حول اإلذاعات القمرية من أجل بحث دعمها ومتويلها 
شريطة البث باللغة العربية مؤكدا استمرار مؤسسة 
البابطني في دعم جميع اجلهود القمرية التي تصب 

في صالح اللغة العربية.
وفي السياق نفسه التقى البابطني رئيس جامعة 
جزر القمر د.محمد رش���اد إبراهيم الذي أعرب عن 

موروني )جمهورية جزر القمر( � كونا: قال رئيس 
البرملان في جمهورية جزر القمر برهان حامد اليوم 
ان الكويت س���باقة في دعم ب���الده منذ عقود معلنا 
انه سيتم تسمية احدى قاعات مجلس النواب باسم 

الكويت.
جاء ذلك خالل استقبال حامد لرئيس مجلس أمناء 
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 
عبدالعزيز البابطني على رأس وفد من املؤسسة يزور 
موروني لتخريج 820 مشاركا في دورات تعليم اللغة 
العربية التي مولتها مؤسسة البابطني بحضور رئيس 

اجلمهورية أحمد عبداهلل سامبي غدا.
واضاف حامد ان الكويت أول دولة دعمت جمهورية 
جزر القمر حيث أنش���أت حاضن���ات املياه وطرق 
املواصالت التي مازالت شاهدة على العطاء الكويتي 
مؤكدا ان املس���ؤولني الكويتيني اول من زاروا بالده 

وكانوا فاحتة خير عليها.
وثمن اجلهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة البابطني 
إلع���ادة تعريب جمهورية جزر القمر بعد س���نوات 

طويلة تأخرت فيها اللغة العربية.
وقال »اننا من اآلن نعتبر عبدالعزيز البابطني سفيرا 
للبرملان القمري في الكويت والدول العربية« وذلك 
تقديرا جلهوده في دعم جهود نش���ر اللغة العربية 

في اجلمهورية.
وحول خطط التعريب في اجلمهورية كش���ف ان 
البرمل���ان القمري بصدد إص���دار قوانني تعيد اللغة 
العربية الى الواجه���ة في اجلمهورية القمرية حتى 
تكون اجلمهورية التي انضمت الى اجلامعة العربية 

عام 1993 على اتصال وثيق مع الدول العربية.
وقال ان ابرز املعوقات أمام نشر اللغة العربية في 
جمهورية جزر القمر هي ضعف اإلمكانات املادية التي ال 
تساعد على تدريس اللغة في املراحل االبتدائية كما هو 
احلال في املدارس الفرنسية التي تتوافر لها اإلمكانات 

الكبيرة التي جتذب الطالب لاللتحاق بها.
ودعا رئيس البرملان القمري الى دعم خطة التعريب 
ماديا لتحقيقها عل���ى ارض الواقع الفتا الى وجود 
مشاريع حتتاج الى متويل مثل إذاعات باللغة العربية 
ومشروع تأسيس مركز في البرملان لتعليم النواب 

العربية.
وحول دور اجلامعة العربية في جمهورية جزر 
القم���ر قال ان اجلامعة تتقدم باملش���اريع والبرامج 
ولكن ينقصها املتابعة مؤكدا ان بالده عربية الهوية 
وكثير من مس���ؤوليها أصولهم من البلدان العربية 

مثل اليمن وعمان.

الرئيس املكسيكي فيليب كالديرون مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل زيارة سموه الى املكسيك ضمن جولته 
األخيرة الى أميركا اجلنوبية

عبدالعزيز البابطني في جولة تفقدية في املختبر اللغوي رئيس البرملان في جمهورية القمر برهان حامد أثناء استقباله عبدالعزيز البابطني

خالد السلطان

مبارك اخلرينج

رياض الصانع

البابطي�ن: س�نمول 3 دورات لتعلي�م اللغ�ة العربي�ة ألعض�اء البرلم�ان القمري

المعتوق: الهيئة الخيرية ستنفذ بعض المشاريع في جمهورية القمر
مورون���ي � جمهورية القمر � 
كونا: أكد رئيس الهيئة اخليرية 
اإلس���المية العاملي���ة د.عبداهلل 
املعتوق أمس ان الهي��ئة ستن���فذ 
بع���ض املشاريع في مجال الصحة 

والتعليم بجمهورية القمر.
وق���ال د.املعتوق في تصريح 
صحافي ل� »كونا« بعد اللقاء الذي 
جمع رئيس البرملان القمري مع 
وفد مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطني لإلبداع الشعري هنا فإن 
الهيئة اخليرية سيزور  مندوب 
جمهوري���ة القمر الش���هر املقبل 
لالطالع عل���ى ما حتتاجه البالد 

من مشاريع.
وكشف عن مشروع انشاء مركز تعليمي في 

موروني ستنفذه الهيئة من 
أجل تقدمي العلوم الشرعية 
والعربي���ة، معربا عن أمله 
املركز مدرسة  في ان يكون 
ف���ي جمهورية  منوذجي���ة 

القمر.
وقال د.املعتوق »نتمنى ان 
نفتتح مكتبا للهيئة اخليرية 
في جزر القمر لتسهيل مهماتها 
في إجناز بعض املش���اريع 

املستقبلية«.
يذكر ان د.املعتوق يزور 
موروني ضمن وفد مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز س���عود 
البابطني لإلبداع الشعري من أجل تخريج دفعة 
من متعلمي اللغة العربية في جمهورية القمر.

د.عبداهلل املعتوق


