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الديباجي: أقول لمن يحاول إيجاد
صراع طائفي في الكويت موتوا بغيظكم

عادل الشنان
اشاد سماحة السيد ابوالقاسم الديباجي االمني 
العام لالمانة العاملية للفقه االسالمي بالدور الكبير 
للكويت حكومة وشعبا في انطالقة الهيئة العاملية 
للفقه االس����المي والدعم الكبير من اجل انشاء هذه 

الهيئة.
واشار سماحته في املؤمتر الصحافي الذي اقامه 
ف����ي ديوانه بالقرب من جام����ع االمام الصادق گ 
بحضور عدد من رجال الدين ومندوبي وسائل االعالم 
الى مسار انشاء الهيئة العاملية للفقه االسالمي منذ 
االعالن عنها في فرنسا وقال تلقينا دعوة بعد اسابيع 
للمؤمتر العاملي حلوار االديان والذي اقيم في مدريد 
وش����ارك فيه اكثر من 700 عالم في الفقه واالصول 
والفلسفة وحضرها علماء من الشيعة ميثلون الهيئة 
وهم السيد الديباجي والشيخ حسن الصفار اضافة 
الى الش����يخ البرفسور شكراهلل زاده مفتي القوقاز 

والذي كان ميثل الهيئة ايضا.
واضاف انه من املعروف ان الهيئة العاملية للفقه 
االس����المي انطلقت من هذه االرض الطيبة وبدعم 
حكومي وشعبي، مما يدعو الى االشادة بهذا الدعم 

الكبير.

لقاء بابا الڤاتيكان

وقال انه ضمن سلسلة احلوار بني اتباع االديان 
استقبل بابا الڤاتيكان عددا من علماء ورجاالت الدين 
االسالمي واملسيحي واليهودي والذي طالب اجلميع 
باتباع مبادئ السالم والتسامح والبعد عن العنف 
واالرهاب مطالبا املزيد من التقارب بني الش����عوب، 
واكد السيد الديباجي ان املبادئ االسالمية هي من 
اساس����يات التقارب بني الشعوب حيث ان الرسول 
ژ جاء خامتا لالنبياء واملرس����لني عليهم الس����الم 
ومتمما لرساالتهم السماوية حتى قال »إمنا بعثت 
ألمتم مكارم االخالق« وهذه الصفة احدى الصفات 
االساس����ية في االس����الم من اجل املزيد من التآلف 
والتقارب والتسامح لكي يعيش الناس في حاالت 
االمن واالستقرار وخاصة بني املسلمني، ولذلك علينا 
جميعا حتمل املسؤولية على عاتقنا لكي نعلن للعالم 
جميعا بالدليل القاطع ان املسلمني جميعا ميدون ايديهم 
للبشرية قاطبة للعيش باالمن واالمان واالطمئنان 
في ظل االسالم، كما علينا العمل ضد اعداء االسالم 
والتصدي حملاوالتهم في زرع الفنت من اجل التفرقة، 
ولقد سبق وان صرحت بأن »التفرقة تعادل الكفر«، 
حسب ما ورد في القرآن الكرمي حيث ان التفرقة تعني 
العذاب الذي يلبس االنسان، لذا علينا االبتعاد عن 
التفرقة ومقاومة االعداء ودعوة االخوان املس����لمني 

نظرا لوجود العديد من املشتركات.
واشار السيد الديباجي الى ان الهيئة العاملية للفقه 
االسالمي تفتخر مبشاركة عضو اللجنة التأسيسية 
في الهيئة آية اهلل الس����يد مصطف����ى محقق داماد 

الذي مت اختياره بني علماء املسلمني ملكانته العلمية 
ونبوغه الفكري، مشيرا الى ان السيد دامار خريج 
احلوزات العلمية وكذلك خريج اجلامعة البلجيكية 
ف����ي العلوم العامة واحلق����وق العاملية، اضافة الى 
مراتبه العلمية ومؤلفاته واطروحاته، فهذه املكانة 
واملراتب اعطته املجال للمش����اركة في هذا املؤمتر 

بدعوة من بابا الڤاتيكان.
وأكد ان كل حدث يخرج هذه االيام ضد االسالم 
واملسلمني وضد الوحدة الوطنية واالسالمية ويسبب 
اخلالف واالنشقاق بني املسلمني هو مبثابة ذنب ال 
يغتفر، وقال سبق ان اصدرت فتوى »بأنه ال يجوز 
طرح أية قضية تسبب الفرقة بني صفوف املسلمني، 
لذا من اج���ل حفظ هيبة االس���الم علينا االبتعاد 
عن هؤالء الذين يقومون بالتفرقة بني املس���لمني، 
واش���رت عدة مرات لوس���ائل االعالم الى ان الدم 
السني والشيعي اختلط معا خالل فترة االحتالل 
واقول هنا له���ؤالء الذين يحاولون ايجاد الصراع 
الطائفي في الكويت موتوا بغيظكم فانكم ال ميكن 
حتقيق اهدافكم، خصوصا ان الشعب الكويتي جسد 
الكلمتني اللتني بني عليهما االسالم وهما التوحيد 
وتوحيد الكلمة، حيث ان الش���عب الكويتي اسرة 
واح���دة وال ميكن ان يفرقها اح���د. واضاف ان كل 
الصراعات والتحركات االرهابية مثل القاعدة وغيرها 
بدأت من الصفر ودعم املاللي وبدأت هذه التحركات 
وسط نيام املسلمني، وعليه يجب التحرك الثقافي 
واالعالمي اآلن واعطاء قوة للشباب وأرضية قوية 
للتصدي للخطوط املنحرفة من اجل ايقاف النزاعات 
والصراعات والبدع الت���ي كثرت هذه االيام. وفي 
رده على مدى قيام الهيئة بتقريب وجهات النظر 
الفقهية بني السنة والشيعة، اشار السيد الديباجي 
الى ان الهيئة العاملية للفقه االسالمي تضم علماء 
ومراجع شيعية وسنية وعلماء من الطائفتني في 
مختلف العلوم الفقهية واالصول والفلسفة، وان 
الهيئة استطاعت ابراز الكثير من االقتراحات خالل 
املؤمترات العاملية خصوصا في مؤمتر حوار األديان 
وكان ش���عار الهيئة »وكرمنا بني آدم« الننا نعلم 
ونؤكد انه ال ميكن ألية سلطة اختطاف هذه الكرامة 
او ازالتها، ونعلم جليا بوجود مشتركات بني السنة 
والشيعة في أصول الدين وفروع الدين والشعائر 
الدينية، لذا ال نهدف الى ادغام املذهب الس���ني في 
الشيعي او العكس، ونزمع تشكيل جلان من الهيئات 
العاملية للتحدث عن الش���عائر الدينية في موسم 

احلج وان يخرجوا بوثائق عملية.
واشاد الديباجي بوسائل االعالم املختلفة لدورها 
الكبير في ظل هذه الظروف احملرجة تلك التي متر بها 
املنطقة ودورها في بيان احلقائق واملفاهيم املشتركة 
بني االديان واملذاهب، مناشدا االعالميني دعوة الناس 
الى وحدة الصف واملزيد من التالحم واحملافظة على 

الوحدة الوطنية واالسالمية.

أكد أن كل صوت يخرج ضد اإلسالم والمسلمين يعتبر ذنباً ال يغتفر

إسماعيل الشطي: المدارس تفتقر إلى طرق اكتشاف المبدعين تشكيل فرق عمل جائزة حمدان بن راشد
مريم بندق

جدد املستشار التربوي اسماعيل 
الش����طي احلديث عن ان املدرسة 
تهتم بالطلبة األذكياء بينما تهمل 
اقرانهم املبدعني لقلة خبرتها بطرق 

التعرف عليهم.
جاء ذلك ف����ي محاضرة ألقاها 
الشطي ضمن امللتقى التربوي الذي 
أقامته جمعية املعلمني صباح أمس 
ممثلة في إدارة املعلمات للترحيب 
باملعلمات اجلدد حتت شعار »أهال 

معلمتي«.
التربوي  ولف����ت املستش����ار 
انه ليس  الى  الش����طي  اسماعيل 
بالضرورة أن تكون هناك عالقة 
بني التف����وق في التفكير اإلبداعي 
العلمي  التحصيل  ف����ي  والتفوق 

مؤكدا � بحسب األبحاث العلمية � ان 
معامل التحصيل الدراسي يتماشى 
مع الذكاء أكثر من معامل التفكير 
االبداعي، ولذلك يك����ون األذكياء 
أكثر توفيقا في املناهج الدراسية 
مقارنة باملبدعني. وعدد الش����طي 
اشكال الذكاء االجتماعي والتي منها 
املعرفي واالجتماعي والوجداني 
واحلرك����ي، موضح����ا ان عوامل 
االبداع هي االصالة والبحث عنها 
والطالقة واملرونة في التعامل مع 
اآلخرين والتميز وتقييم ما يحدث. 
وبني صفات املبدعني كاالستقاللية 
ورفض التقيد بالقوانني الروتينية 
واألفكار القدمية وامليل الى التحدي 
والشعور بالسعادة أثناء التعامل 
مع املشكالت الصعبة، واالخالص 

واتقان العم����ل واملثابرة وحتمل 
املسؤولية بالكامل، وامليل الى الثقة 
بالنفس واالميان بصحة ما يقوم 
به وامليل الى املغامرة. وأكد على 
ضرورة االهتمام بأبنائنا الطلبة 
منذ الصغر ألن االبداع يولد لديهم 
ولدينا في الوقت نفسه مجاال كبيرا 
ملضاعفة تعليم أبنائنا والنهوض 
بهم. هذا وكان����ت عضوة اللجنة 
القط����ان قد رحبت  املنظمة منى 
في بداي����ة االحتف����ال باملعلمات 
اجلدد، مشددة على احلرص على 
التواصل معهن. واستعرض مدير 
ادارة الشؤون اإلدارية السابق في 
وزارة التربية محمود الفرج اللوائح 
اإلدارية التي تهم املعلمات والتي 

منها احلقوق والواجبات.

أصدرت وزي���رة التربية ووزيرة التعلي���م العالي د.موضي 
احلمود قرارا بشأن تشكيل فرق عمل جائزة حمدان بن راشد آل 
مكتوم لألداء التعليمي املتميز للعام الدراسي 2011/2010 انطالقا 
من االتفاق القائم بني مكتب التربية العربي بدول اخلليج العربي 
وأمانة اجلائزة بتعميمه���ا على دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وانس���جاما مع ما تهدف إليه اجلائزة من إب���راز أهمية التعليم 
ودوره األساسي في املجتمع واالرتقاء باألداء التعليمي وتدعيم 

مكانته.
وبناء على البدء باستعدادات الدورة اجلديدة )الثالثة عشرة( 
للجائزة مت تشكيل فرق عمل لإلشراف واإلعداد والتنظيم وحتكيم 
فعاليات اجلائزة برئاسة الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج ويتمثل أسلوب عمل الفريق في عقد االجتماعات الدورية 
واجتماعات أخرى تس���تدعيها حاجة العمل خارج أوقات الدوام 
الرس���مي وحضور الدورات التدريبية املخصصة ألعضاء الفرق 
من قبل إدارة جائزة حمدان بن راش���د آل مكتوم بدولة الكويت 
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 2010/9/16 وحتى 2010/11/15 وعلى 

جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

العتيبي: الجودة سلوك في األداء ال يمكن
الوصول إليه إال من خالل نظام عالمي معروف

هدف رئيس���ي وه���دف فرعي، 
فالرئيس���ي هو شهادة أن ال إله 
إال اهلل وأن محمدا رس���ول اهلل 
وهو القاعدة املتينة لكي يكون 
النجاح أكبر، أما األهداف الفرعية 
فهي أهداف الشخص نفسه، والتي 
يجب أن ال تتعارض مع الهدف 
الرئيسي، مشيرا إلى أن العمل في 
التعليم هو عمل نبيل ومأجور 
عند اهلل مبجرد الدخول إلى فصل 
التدري���س وإلقاء الس���الم على 

الطلبة وتثقيفهم وتعليمهم.
وأض���اف أن نظ���ام اجلودة 
الشاملة في التعليم يحتاج إلى 
رسالة ورؤية وأهداف، فالرسالة 
والرؤية إذا ل���م تنبع من نفس 
اجلهة أو املدرس���ة فلن تنجح، 
وهي ال حتتاج إلى شركة، ولكن 
يجب أال تك���ون مقتصرة على 
املدير أو املديرة، وإمنا يجب أن 
تكون فيها ش���راكة بني اإلدارة 
واملعل���م واجلمي���ع، وذلك من 
خالل ورشات العمل واستخراج 
الرؤية واحللم املشترك، الفتا إلى 
أن الدراسات كش���فت أن الذين 
يخططون فقط هم الذين يجنون 
النتائج احلقيقية، وقال: إذا فشل 
اإلنسان في التخطيط فقد خطط 
للفش���ل، الفتا إال أن من املؤكد 
أنه لن يتحقق شيء بالصدفة، 
وبالتالي، البد للمدرس���ة من أن 

تكون لها خطة واضحة.
وقال العتيبي: لنسأل أنفسنا: 
أين ستكون املنطقة التعليمية بعد 
5 س���نوات؟ والبد أن يؤخذ رأي 
الذين يعمل���ون في امليدان، وأن 
تكون هناك أهداف مكتوبة، وإال 
سيكون هناك جهد مبذول ال معنى 
له، الفتا إلى أن ش���هادة اجلودة 
متنح لتطبيق نظام اجلودة وليس 
للمنتج فقط، وهذا ما يتم الوصول 
إليه من خالل التغيير في السلوك، 

والتحسني مع الوقت.

نفسه حتى نصل للسلوك التي 
نريده، حيث إن املفترض أن يكون 
لدى األساتذة واملدراء في املدارس 
وكذلك الطلبة، رادع داخلي، وقال: 
يجب أن نعلم أننا محاسبون أمام 
اهلل، وأن هدفنا الرئيسي هو رضا 
اهلل، كما يجب أن يعرف كل منا 
ماذا حقق وما هي إجنازاته سواء 
في العمل التعليمي أو غيره وذلك 

كي يكون الهدف واضحا.
وأضاف العتيبي أن وجود نوع 
من الظلم في بعض املؤسسات 
التعليمية وغيرها ليس مبررا 
لعدم العمل والعطاء، حيث يجب 
أال نرب���ط عملنا ب���ردود أفعال 
مدرائنا، مش���يرا إل���ى أن لدى 
اإلنسان في عقله دائرتني وهميتني 
هما دائرة االهتمام ودائرة التأثير، 
ومن الضروري حتى نصل إلى 
اجل���ودة أال يقتص���ر املعلم في 
املدرسة على دائرة االهتمام فقط، 
بل يجب التركيز أيضا على دائرة 
الطلبة حتى يحقق  التأثير في 

مستوى اجلودة.
إلى أن  العتيب���ي  وتط���رق 
األهداف من أهم بدايات حتقيق 
اجلودة الش���املة، وهي نوعان: 

العتيبي،  اخلبير محسن نايف 
محاضرته بعنوان »إستراتيجية 
تطبيق نظام اجلودة في التعليم« 
ذكر من خاللها أنه خالل السنوات 
األخيرة كان هناك توجه عربي 
وخليجي محموم لتطبيق اجلودة 
الشاملة وذلك من خالل الندوات 
املتكررة بهذا اخلصوص، وقال: 
ما نعتقده ه���و أننا نحتاج إلى 
تطبي���ق عملي للب���دء بتطبيق 
اجلودة، حيث إن كل املجتمعات 
التعليمية تتكل���م عن اجلودة 
الش���املة، لكن علينا أن نعرف 
هل هذا التطبيق يكون في املنهج 
أم في املخرجات أم في املعلمني 
أم في ماذا؟ وأوضح العتيبي أن 
اجلودة هي سلوك أداء يجب أن 
اليه، وذلك بوجود نظام  نصل 
عاملي قوي م���ن أنظمة اجلودة 
املعروفة، والت���ي يعتبر نظام 
االيزو 9001 من أفضلها، مشيرا 
إلى أن هذا النظام العاملي يساعد 
على الوصول إلى جزء بسيط من 
اجلودة الشاملة، والتي تتمثل في 
أداء املوظف بشكل فعال ومستمر، 
وم���ن خالل منهج، كما يجب أن 
يكون هناك دافع من الش���خص 

القراءات الكثيرة واملتعددة للكثير 
من النوافذ العربية والعاملية للفهم 
واالستزادة من هذا املفهوم، إضافة 
إلى حافز املدرس���ة القوي نحو 
التميز وهمة اإلدارة العالية نحو 
التطور واإلبداع، أما احملور الرابع 
التعليمية  فهو ترشيح املنطقة 
املدارس  لنا كمدرس���ة ضم���ن 
املختارة على مس���توى وزارة 
التربية للحصول على االعتماد 

األكادميي.
وقالت: اليوم هو بداية حتقيق 
احللم وهو أولى اخلطوات التي 
نخطو بها على دروس اجلودة 
الطويلة، فقد ارتأت إدارة املدرسة 
االستفادة من خبرات وجتارب 
أصحاب اخلبرة في مجال نظام 
اجلودة في التعليم، حيث قامت 
باستضافة املستشار واخلبير 
د.محس���ن بن ناي���ف العتيبي 
العربية السعودية،  اململكة  من 
مختتم���ة بالق���ول: إن الكويت 
تس���تحق رجاله���ا املخلص���ني 
وتستحق منا كل عطاء وتقدير 
فلنعمل من أجلها ولنرسم بخطانا 

مالمحها ومستقبلها.
وخالل الندوة ألقى املستشار 

محمد راتب
نظمت مديرة مدرسة ثانوية 
العدان للبنات فاطمة دش���تي، 
ندوة تثقيفية للمعلمني، حتت 
عنوان »إس���تراتيجية تطبيق 
التعليم«،  ف���ي  نظام اجل���ودة 
واس���تضافت فيها د.محس���ن 
ب���ن نايف من اململك���ة العربية 
السعودية، ليلقي محاضرة عن 
تطبيق نظام اجلودة في التعليم، 
وذلك برعاية مدير منطقة مبارك 
الكبير التعليمية بدرية اخلالدي، 
وبحضور مدي���ر املركز العربي 
للبحوث التربوية لدول اخلليج 
د.مرزوق الغنيم، واألمني العام 
للجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعل���وم والثقافة عبداللطيف 

البعيجان.
وفي كلمتها التي ألقتها أمام 
احلضور، ذكرت مديرة ثانوية 
العدان للبنات فاطمة دشتي أن 
العالم يعيش نقل���ة هائلة في 
املعلوم���ات والث���ورة العلمية، 
وبالتالي، ف���إن الكويت تواجه 
هذا اخلضم الهائل من التطورات 
السريعة واملتالحقة التي يعجز 
العق���ل البش���ري أن يداينها أو 
يحصيها، الفت���ة إلى أن تنظيم 
هذه الندوة يأتي انطالقا من توجه 
املدرسة في تطبيق إدارة اجلودة، 
وذلك انطالقا من حتقيق الرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير 
في أن تكون الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا عام 2013 وحتقيقا خلطة 
وزارة التربية والتي فعلت من 
خاللها نظاما للجودة الش���املة 

معتمدا مبدارس الكويت.
وأضافت دش���تي أن احملاور 
التي غذت املدرسة في هذا الدرب 
الطويل متثل���ت في تبني إدارة 
إدارة اجلودة  املدرس���ة ملفهوم 
الشاملة من خالل محاضرات عدة 
بدأت بسنة 2009، وكذلك من خالل 

ثانوية العدان للبنات تنظم ندوة للمعلمين والمعلمات تحت عنوان »إستراتيجية تطبيق نظام الجودة في التعليم«

أجله�ا م�ن  فلنعم�ل  وتقدي�ر  عط�اء  كل  من�ا  تس�تحق  الكوي�ت  دش�تي: 

بشرى الزين
في الكويت نخلة العمر املتوجة أميرة على اخلليج، 
توأم لبنان وشقيقة سورية، أقام رجل األعمال اللبناني 
حسن حجيج حفل غداء أمس األول في فندق الشيراتون 
على شرف الديبلوماسي والشاعر السفير السوري 
لدى لبنان علي عبدالكرمي مبناس����بة زيارته الودية 

الى الكويت.
وخالل ه����ذا اللقاء الذي حضره رئيس الش����ركة 
الكويتية لألغذية مرزوق اخلرافي وعدد من السفراء 
ورجال األعمال والذي انعق����د على االخوة واحملبة، 
قال السفير السوري علي عبدالكرمي: تركت الكويت 
في وجداني صورا غنية جعلتني أستش����عر ش����وقا 
وفرحا وأنا أعود الى زيارتها، فقد تعلمت في هذا البلد 

املضياف الكرمي نقاء العالقة العربية � العربية واجلو 
االجتماعي املنفتح الذي سمح ألبنائه وأبناء املقيمني 
على أرضه الطيب����ة ان يتوافقوا فيما بينهم ويجدوا 
مخارج لألزمات الش����خصية واألكثر من الشخصية، 
مشيرا الى ان الديوانية كانت مكانا ملدرسة التوافق 
واإلخاء واحملبة وحاولت ان استضيء بها خالل السنوات 

الست في هذا البلد العزيز.
وذكر عبدالكرمي انها كانت فرصة طيبة ومضيئة ان 
انتقل من بلد عربي فيه مساحة من اإلخاء واملصاهرات 
والتاريخ املشترك الى بلد شقيق آخر في اجلغرافيا 
والدماء املشتركة وهو اجلمهورية اللبنانية، مشيرا الى 
ان جتربته القصيرة في البلد الشقيق لبنان سمحت 
له بأن يطل على هذا البلد برحابة طبيعته وانسانه، 

مضيفا: أحسبني أتعلم كل يوم في لبنان كما تعلمت 
في هذا البلد الكرمي.

وذك����ر ان لبنان صنع مجدا للعرب يتفاخرون به 
حني دحر اجليش االسرائيلي وصمد في حرب 2006، 
آمال ان يكبر الوفاق فيه وتتعزز العالقات بني الفرقاء 
جميعا بثالوثه »اجليش والشعب واملقاومة« ليبقى 
منارة ُتهدي نصرا وكرامة وكبرياء، متمنيا للعالقات 
العربي����ة � العربية � الكويتي����ة واخلليجية ان تكبر 

وتتعزز ملا فيه مصلحة اجلميع.
وفي اخلتام أعرب عن شكره العميق للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا وجلميع احلضور من السفراء وأعضاء 
السلك الديبلوماس����ي. وقال حسن حجيج: أتشرف 
بإقامة هذا اللقاء التكرميي لصديق ش����خصي عزيز 

وصديق مشترك للكويت ولبنان، أقام هنا ومازالت 
ذكراه العطرة مقيمة معنا، وانس����لخ من بيننا وحل 
أهال على لبنان، فاستحقه لبنان انسانا وأديبا وسفيرا 
لس����ورية كما كان هنا صديقا حارس����ا للغة القرآن 

العربية وشاعرا وصديقا.
وأضاف: ان اجتماعنا على ش����رف ضيفنا املكرم 
يجمع الكويت وسورية ولبنان على جامع مشترك هو 
اجلنوب اللبناني البطل، الذي لم يكد متضي أسابيع 
على رعاية سعادته ملعرض في احدى عواصمه النبطية 
ملا يزيد على خمسني من املوهوبني الذين رسموا صورة 
املش����هد اللبناني املقاوم، وهو األم����ر الذي يعني ان 
السفير الصديق وكما كان في الكويت صديقا للجالية 
اللبنانية، كل اجلالية اللبنانية، يشارك في أفراحها 

وأتراحها حتى في الوقت الذي حتملت فيه س����ورية 
ظلم ذوي القربى، فهو في لبنان صديق لكل األلوان 
ولكل لبنان بكل طوائف����ه ومذاهبه وفئاته وجهاته، 
وه����و إذا كان يوما في اجلنوب س����يكون في اليوم 
التالي في الش����مال يتحرك الى حيث نكتب أشجارنا 

أرزا وزيتونا وتينا.
وتابع حجيج: نحن س����عداء ألن سورية ال ميكن 
ان تنفصم عراها عن لبنان، وألن العالقات اللبنانية 
� الس����ورية عادت لتكون مميزة أكث����ر من اي وقت 
مضى، وأثبتت انها عصية على محاوالت ايجاد شرخ 
بني الش����عب الواحد في البلدين وبني اخوة التاريخ 
واجلغرافي����ا والدم واللغة، والهواء والعصافير وكل 

خلجة قلب.

عبدالكريم: تعلّمت في الكويت نقاء العالقة العربية � العربية والديوانية فيها مدرسة لإلخاء
في حفل غداء على شرف زيارته الخاصة إلى الكويت

دور كبير للكويت حكومة وش�عبًا في إنش�اء
االس�المي للفق�ه  العالمي�ة  الهيئ�ة  وانط�الق 


