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الشيباني قدم أوراق اعتماده
سفيراً للكويت لدى أستراليا

البدر: إعالميو ڤيتنام أشادوا بالتطور 
الثقافي والمعماري في الكويت

كواالملب���ور � كونا: قدم الس���فير خالد الش���يباني أوراق اعتماده 
للحاكم العام االس���ترالي السيدة كونتني برايس سفيرا للكويت لدى 

استراليا.
وذكر بيان اصدرته السفارة امس ان الشيباني نقل حتيات ومتنيات 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد امس الى احلاكم العام 
الستراليا والتي حملت من جانبها السفير الشيباني حتياتها الى القيادة 

السياسية في الكويت مهنئة اياهم باالعياد الوطنية.
وثمنت برايس عالقات الصداقة التاريخية االس���ترالية � الكويتية 
الوطيدة مستذكرة بكل اعتزاز وسرور الزيارة التي قامت بها للكويت 
خالل االحتفاالت بعيدها الوطني ال� 50 وعيد التحرير ال� 20 ومبرور 

5 اعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
وتناول اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تطويرها، 

متمنية ان تشهد مزيدا من النمو واالزدهار في املجاالت كافة.

وزيرة الثقافة بجمهورية تتارستان 
اطلعت على أعمال البقصمي

استقبلت الفنانة التشكيلية والكاتبة ثريا البقصمي وزوجها محمد 
القديري بديوانهم االسبوعي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة 

بجمهورية تتارستان الوزيرة زيليا وليفا والوفد املرافق لها.
ولق����د كانت الفنانة البقصمي قد زارت مدينة كازان بجمهورية 
تتارس����تان بدعوة من وزارة الثقافة في تتارس����تان وقد تعرفت 
عل����ى اجلوانب الثقافية فيها. وقد جاءت زيارة الوزيرة للديوانية 
لالطالع على اعمال الفنانة البقصمي ولوحاتها املعروضة في قاعة 
غدير جاليري وقد حرص السيد علي اليوحة االمني العام للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب على حضور اللقاء.
وقامت الفنانة ثريا البقصمي وزوجها الس����يد محمد القديري 
بتقدمي لوحة فنية للفنانة البقصمي هدية للوزيرة، والتي بدورها 
اطلعت على اجلوائز والشهادات التي حصلت عليها الفنانة البقصمي، 
حيث قدمت الوزيرة دعوة للبقصمي للمشاركة في ملتقى فني عاملي 

سيقام في العاصمة كازان في الصيف املقبل.

الت���ي أتاحته���ا الكويت أمام 
الدعم احلاس���م  املرأة بفضل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عبر املش���اركة 
البناءة واخلالقة في بناء وتقدم 
مجتمعها الحظت السيناتورة 
العمل  بونين���و أن »طري���ق 

النسائي في تقدم مستمر«.
لكنها أشارت إلى أن النتائج 
التي حتققت موجودة وكثيرة 
في الكويت ومن شأنها أن تعطي 
القوة والعزم  الكويتية  املرأة 
للمضي قدما ناصحة لها بأال 
تكرر األخطاء التي وقعت فيها 
املرأة االيطالية في كفاحها من 

أجل حقوقها.
وأوضحت ان املرأة االيطالية 
بعد أن حصل���ت على بعض 
النتائج »قعدت عليها ونامت 
قرابة عش���رين عام���ا قبل أن 
تستيقظ على وضع مؤسف« في 
إشارة إلى التمييز الذي مازالت 
تعاني منه املرأة االيطالية في 

عديد من املجاالت.

بض���رورة أال يقتص���ر اهتمام 
ايطاليا بالكويت على صادرات 

وعقود شركاتها فحسب.
وأوضحت نائبة رئيس مجلس 
الشيوخ االيطالي التي شغلت في 
احلكومة السابقة حقيبة التجارة 
الدولية أنها تدرك أهمية التعاون 
االقتصادي ولذا ترى أن االهتمام 
السياسي مبكانة الكويت يعطي 
بعدا أعمق من اخلبرة وييس���ر 
تطوير عالقة الصداقة بشكل اكبر 

للصالح العام.
وعب���رت بونين���و الزعيمة 
التاريخي���ة حلرك���ة احلق���وق 
النسائية واملدنية عن تقديرها 
»لكل اخلط���وات التي تخطوها 
الكويت في جمي���ع االجتاهات 
لإلش���راك الفعال للمرأة بفضل 
احليوية املتقدة للعالم النسائي 
الكويت���ي الذي يتس���م مبزيج 
متنوع« وهو ما اعتبرته مفتاحا 
للفهم وإقامة عالقات راسخة بني 

الدول والشعوب.
الواسعة  وحول املش���اركة 

التي تش���هدها  عملية االنفتاح 
املنطقة.

وشددت على الدور االيجابي 
املتميز الذي تستطيع الكويت ان 
تلعبه في تعزيز استقرار العراق 
ملا لهما من أواصر عميقة متسائلة 
»مل���اذا ال يعتمد املجتمع الدولي 
أكثر على خبرة الكويت ودرايتها 
بواقع األم���ور بدال من اعتمادنا 
على اختراع نظريات يهبط بها 
الى  خبراء من لوس اجنيليس 

العراق؟«.
القيادي���ة األوروبية  وقالت 
الس���ابقة املعروف���ة باهتمامها 
بالقضاي���ا العربية واخلليجية 
بشكل خاص »اعتقد أن االعتماد 
على خبرة ودراية ومكانة الكويت 
في املنطقة أمر مهم في املعرفة 
والتعامل وبناء العالقات السليمة 
مع العراق ودول املنطقة من أجل 

حتقيق االستقرار«.
السياس���ية  الزعيمة  ودعت 
االيطالية املجتم���ع الدولي إلى 
»اإلصغ���اء باهتم���ام للكويت 

التي كانت لها جتربة مباش���رة 
وتتحرك بحرص في التعامل مع 

كل املشكالت«.
وقال���ت بونين���و املعروفة 
بصداقتها ومتابعتها لش���ؤون 
الكويت »انني أعرف الكويت وما 
تتميز به عن باقي دول املنطقة 
التي تنتهج سبلها املختلفة نحو 

التنمية«.
وخلص���ت ال���ى اعتقاده���ا 

روم���ا � كونا: هن���أت نائبة 
رئيس مجلس الشيوخ االيطالي 
الس���يناتورة اميا بونينو أمس 
الكويت بأعيادها الوطنية املتمثلة 
في الذكرى ال� 50 لالستقالل وال� 
20 للتحرير ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وشددت السيناتورة بونينو 
في مقابلة خاصة مع »كونا« على 
أهمية دور الكويت في منطقتها، 
مثمنة االجن���ازات الكبيرة التي 
حتققت منذ قيام الدولة احلديثة 
وحيوية دميوقراطيتها املنفتحة 
بفض���ل قيادة صاحب الس���مو 

األمير.
وأشادت باملستوى الذي بلغته 
الكويت في مجال احلقوق املدنية 
والس���يما حقوق املرأة باعتبار 
الكويت أح���د أكثر البلدان التي 
حقق���ت تقدم���ا يس���تحق منا 
التشجيع، معربة عن اعتقادها بأن 
الكويت بإمكانها بفضل جتربتها 
التقى مع بلدان أخرى في اإلقليم قيادة  � كون���ا:  كواالملب���ور 

قنصلنا العام في مدينة هوشي 
منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر بالوفد االعالمي ملدينة 
هوشي منه الذي زار الكويت خالل 

االحتفاالت الوطنية.
واوضح القنص���ل البدر في 
تصريح ل� »كونا« امس أن الوفد 
االعالم���ي الڤيتنامي يتكون من 
تلفزيون هوش���ي من���ه وعدد 
الناطقة  من الصحف االساسية 
باالجنليزية والڤيتنامية، مقدما 
شكره وتقديره الستضافة وزارة 

االعالم الوفد الڤيتنامي.
وقال ان أعضاء الوفد االعالمي 
ملدينة هوشي منه اعربوا عن بالغ 
س���عادتهم لزيارة أول دولة في 
الشرق االوسط، حيث مكنتهم 
الزيارة م���ن التعرف الى ثقافة 
شعب الكويت واجلوانب احلياتية 

املتصلة بالعادات والتقاليد.
ابدوا اعجابهم  أنهم  وأضاف 
بالطراز املعماري املتطور للكويت 
وان الزيارة أفسحت لهم التعرف 

على عدد من اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية. واشاد بجهود وزارة 
االعالم وبش���كل خ���اص وكيل 
الوزارة الشيخ فيصل املالك الذي 
لم يأل جهدا في تس���هيل مهمة 

الوفد الزائر.
ال���وزارة  واس���تذكر جهود 
في تغطية انش���طة االحتفاالت 
الوطنية وحضورها في العديد من 
املرافق من خالل أداء مهني متميز 

ومساهمتها الفاعلة في التنمية 
الش���املة للوطن العزيز ودعم 

الروابط االعالمية الدولية.
من جهتها، اعربت نائبة رئيس 
اللجنة الشعبية في مدينة هوشي 
منه نوين تاي هونغ عن سعادتها 
لتزام���ن االحتف���االت الوطنية 
للكويت مع الذكرى ال� 35 إلقامة 
العالقات الديبلوماسية بني ڤيتنام 

والكويت.
واكدت اهمي���ة تعزيز اوجه 
البلدين  الصداقة والتعاون بني 
في مختلف املجاالت، مشددة على 
ان ڤيتنام تعتبر الكويت شريكا 

اساسيا لها.
يذك���ر ان الوف���د االعالم���ي 
الڤيتنام���ي ال���ذي زار الكويت 
حديثا خالل االحتفاالت الوطنية 
قام بنشر تغطيات متميزة في 
تلفزيون هوشي منه حول زيارته 
للكوي���ت ومش���اهدته ملختلف 
االنشطة وقام الصحافيون بنشر 
العديد من التقارير اخلاصة بهذه 

املناسبة الوطنية.

آالء خليفة
بع����د انتهاء عطل����ة الربيع 
افتتحت كلية بوكسهل الكويت 
للبنات أبوابها بفصل دراس����ي 
جديد وكان يوم األربعاء أول يوم 
التعريفية للطالبات  األيام  من 

املستجدات والقدامى.
وتنظ����م الكلية ه����ذا اللقاء 
التنويري م����ع بداية كل فصل 
دراسي بهدف تعريف الطالبات 
الدراسة  املس����تجدات بطبيعة 
بالكلية والتخصصات والبرامج 
التي تقدمها وللحديث عن اللوائح 
التي يتحتم على الطالبات اإلملام 
بها خالل فترة الدراسة واالطالع 
عل����ى مراف����ق الكلي����ة وتتاح 
للطالبات فرصة احلصول على 
أي معلومات ترشدهم لتحقيق 

مسيرة أكادميية ناجحة.
وت����زود مق����ررات الكلي����ة 
ومناهجه����ا الطالبات باملعرفة 
التي تضمن  الالزمة  واملهارات 
متيزه����م في حياته����م املهنية 
املس����تقبلية حي����ث يتم وضع 
املناهج واملقررات لتتماش����ى 
مع املتطلبات املهنية العصرية 
الالزم����ة، كما ان املؤهالت التي 
متنحها الكلية لطالباتها تضمن 
لهن جناحه����ن املهني بتطبيق 

تساعد على العملية التعليمية.
هذا وقد تخللت هذين اليومني 
التعريفيني نشاطات عدة ومشاركة 
العديد من املؤسس����ات الصحية 
التي تقدم للطالبات  والرياضية 
اخلدم����ات املتع����ددة والعروض 
اخلاصة. وقد عبرت احدى الطالبات 
عن سبب اختيارها كلية بوكسهل 
قائلة »ان عدد الطالبات احملدد في 

أساليب تعليمية حديثة جتمع بني 
الدراسة األكادميية والعملية.

وقد منح����ت الطالبات اجلدد 
الفرصة للتجول في حرم الكلية 
واختب����ار أحدث ما توصلت اليه 
الفصول  التكنولوجي����ا ومنه����ا 
واملعامل الذكي����ة ومكتبة مزودة 
بأحدث التقنيات احلديثة باإلضافة 
الى مجموعة م����ن اخلدمات التي 

الصفوف املزودة بأحدث التقنيات 
أمر  الدراسة في بوكسهل  يجعل 
اليه« و»األساتذة واإلدارة  نتوق 
في بوكسهل يخلقون لنا جوا من 
السعادة والراحة نحن كطالبات 
جدد« و»موقع الكلية اإلستراتيجي 
يعكس زحمة السير ووجود مواقف 
متوافرة الوصول للدوام أمر سهل 

وممتع«.

معرض »أفكاري« استثمار للطاقات
اإلبداعية لدى المرأة الكويتية

قال املدير التنفيذي ملهرجان معرض »افكاري« بدر العامر ان املعرض 
املقام مبناسبة احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية اليزال مستمرا في 
تقدمي ع���روض وحفالت تتناول اجمل االزياء الوطنية ومش���غوالت 
يدوية ومالبس واكسسوارت العيد الوطني. واضاف العامر ل� »كونا« 
أم���س ان العروض تش���مل ايضا فقرات وطنية منه���ا تقدمي االغاني 
الوطنية واسئلة ومسابقات ومجموعة من املنتجات والتشكيالت من 
املعروضات اجلديدة املصنوعة بأيدي سيدات وشابات كويتيات كنوع 
من املش���اركة في افراح الكويت بأعيادها الوطنية. وذكر ان املعرض 
طرح تشكيلة متنوعة من املعروضات التي تعبر عن متيز وابداع املرأة 
الكويتية، مضيفا ان مهرجانات األعياد الوطنية التي تقام ضمن معرض 
»أفكاري« ش���كلت مفاجأة جلمهور املعرض. وقال العامر ان املعرض 
شهد مش���اركة عدد من الشركات واملصممات الكويتيات وان املعرض 
ميثل س���وقا جتارية تتجدد أسبوعيا ويهيئ الفرصة للكويتيات غير 
العامالت لعرض منتجاتهن ومش���غوالتهن اليدوية طوال ايام السنة 
ويتضمن افكارا وابداعات ومش���غوالت يدوية. واوضح ان الهدف من 
مثل هذه املعارض الثابتة وغير املتنقلة أنها تعطي نوعا من االستقرار 
ومتثل نقطة انطالق للسيدات الكويتيات غير العامالت الالئي يتمتعن 

بطاقات ابداعية.
واشار الى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعود بالنفع والفائدة على 
املجتمع ككل السيما أنها تشغل أوقات فراغ السيدات مبا يعود عليهن 
باملنفعة وتعزز دور التنمي���ة االجتماعية وتنمي القدرة على الصبر 

واملثابرة على مهنة أو حرفة باعتبار احلاجة هي أم االختراع.

بحث مع برايس سبل تطوير العالقات بين البلدين

بعد أن شارك وفد إعالمي في االحتفاالت الوطنية

السفير خالد الشيباني

جنيب البدر

بونينو: الكويت من أكثر الدول تقدمًا في »الحقوق المدنية« 
ويمكنها قيادة عملية االنفتاح في المنطقة

نائبة رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي هنأت القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد الوطنية

السيناتورة اميا بونينو

زيليا وليفا متوسطة عددا من احلاضرات في ديوان القديري

الطالبات املستجدات في جولة تعريفية داخل مبنى كلية »بوكسهل«

أحد املعروضات املميزة التي أنتجتها إحدى املشاركات في املعرض

»بوكسهل« عقدت لقاًء تنويريًا للطالبات المستجدات
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