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نسائية «اإلصالح» تنظم «أسرار الحور في تملك قلوب األزواج»

تقيـــم اللجنة النســـائية فـــي جمعية اإلصالح 
االجتماعي برنامجا تدريبيا متميزا للمرأة الكويتية 
حتت عنوان «أسرار احلور في متلك قلوب األزواج» 
للمحاضرة غدير مال اهللا وذلك في مسرح اللجنة 
بالشامية يومي االثنني والثالثاء املوافقني ٧ و٨ مارس 

اجلاري خالل الفترة املسائية.
وأشـــارت مديرة اللجنة غدير الســـابج الى ان 

البرنامج سيتطرق الى فنون تنمية احلب السليم 
وكيفية اكتساب عالقة عاطفية ترقى ملستوى طموحك 
وترضي غرورك وتبتعدين فيها عن خصال الزوجة 
النكدية، موضحة ان من اجلوانب التي سيناقشها 
البرنامج كيفية االبتعاد عن شبح الطالق من حياة 
املـــرأة الزوجية، في إطار برنامـــج تدريبي جريء 

نتخطى فيه احلدود واحلواجز.

مراقب التعليم املتوسط عيد احلربي يفتتح الورشة

جانب من احتفال سفارتنا في اندونيسيا بحضور د.عبداهللا املعتوق

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني خالل لقائه وفد طلبة معهد باريس للعلوم السياسية

الشيخ جابر الدعيج مرحبا بالرئيس املالطي جورج أبيال الشيخ فيصل بن سويط

أبيال: تجربة الكويت الديموقراطية رسخت من ريادتها
فاليتا (مالطا) ـ كونا: أحيا ســـفيرنا احملال 
لـــدى جمهورية مالطا الشـــيخ جابـــر الدعيج 
األعياد الوطنية في احتفال عامر بحضور رئيس 
اجلمهورية جورج أبيال الذي حرص على التأكيد 
على أواصر الصداقة العميقة مع قيادة وشعب 

الكويت.
ورحب الســـفير الدعيج وأعضاء الســـفارة 
بالرئيس أبيال وكبار املسؤولني بالدولة في مستهل 
احلفل الكبير الذي أقيم الليلة قبل املاضية بفندق 
«ويسنت» أرقى فنادق مالطا مبناسبة احتفاالت 

السفارة باألعياد الوطنية.
وتقدم الرئيس جورج أبيال في كلمة خاصة 
بالتهاني والتبريكات الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مثنيا على قيادته احلكيمة 
التي تعزز من مكانة الكويت على الساحة الدولية 

ودورها الفاعل والرئيسي في استقرار املنطقة 
ومنو ورخاء شعوبها.

كما أشاد الرئيس أبيال بالنهضة املبهرة التي 
حققتها الكويت على كل املســـتويات في إطار 
دولة مؤسسية حديثة واكبت عاملها وعصرها 
وبالتجربة الدميوقراطية املتميزة التي رسخت من 
ريادتها بفضل قياداتها البصيرة، مشيدا بأوجه 
التميز العديدة التي تربط مالطا والكويت وتعزز 
من تعاونهما املثمر واملتواصل على املستويني 
الثنائي واإلقليمي. ورفع الســـفير الدعيج في 
تصريح لـ «كونا» أسمى التهاني والتبريكات الى 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في هذه املناســـبة الوطنية التي 
جتســـد أعمق املعاني في تاريخ الكويت املجيد 

ومستقبلها املشرق.

وفد من معهد باريس
للعلوم السياسية زار «األنباء»

توضيح حول تغطية لقاء «عزايز»

زار «األنباء» وفد من الطلبة الدارسني في معهد 
باريس للعلوم السياسية، وكان في استقبالهم 

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني.
وتخلل اللقاء حديث حول أوضاع اإلعالم 
في العالم العربي وكيفية تعاطيه مع التغيرات 

املتسارعة.
وإلى جانب فرنســـا ضـــم الوفد طالبا من 
الواليات املتحدة، النرويج، النمســـا، بلجيكا، 

إيطاليا، إسبانيا والبحرين.
وفي ختام الزيـــارة قام الوفد بجولة على 
أقسام «األنباء» حيث اطلعوا على سير العمل 

فيها.
حضر اللقاء املستشار الثقافي في سفارة 
فرنســـا لدى الكويت جوليان كالش والزميلة 

بشرى الزين.

جاء في عدد يوم اجلمعة 
املاضي ضمن خبر «وجهاء 
القبائل أعزاء في  وشيوخ 
عزايز» ان شيخ قبيلة ظفير 
هو سعود غيث السويط، 
واملقصـــود كان أنـــه احد 
وجهاء القبيلة، علما أن شيخ 
القبيلة هو الشيخ فيصل 
بن عجمي بن سويط، وهو 
حاليا موجـــود في اململكة 
العربية السعودية وال ينوب 
عنه في الكويت إال الشيخ 
سعود بن سالمة بن سويط، 

لذا اقتضى التوضيح.

«التعامل مع القرارات والنشرات» 
بمدرسة مشرف المتوسطة بنات

العنزي أقام مهرجانًا احتفاليًا
 في جاكرتا بمناسبة األعياد الوطنية

نظمت مدرسة مشرف املتوسطة بنات ورشة عمل حتت عنوان 
«كيفية التعامل مع القرارات والنشرات» والتي قدمتها مديرة املدرسة 
نوال بوصخر وذلك للمديرين املساعدين ملدارس املرحلة املتوسطة 
مبنطقة حولي التعليمية حتت رعاية مراقب التعليم املتوســـط 
مبنطقة حولي التعليمية عيد احلربي حيث اســـتضافت مدرسة 

محمد الوهيب املتوسطة بنني باجلابرية انشطة تلك الورشة.

كواالملبور ـ كونا: أقام ســــفيرنا لدى جمهورية اندونيسيا ناصر 
العنزي مهرجانا غنائيا مبناسبة االحتفال باالعياد الوطنية.

وقد اقيم املهرجان بحضور د.عبداهللا املعتوق املستشار في الديوان 
االميري ورئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية وبعض الوزراء في 
احلكومة االندونيسية واعضاء مجلس النواب االندونيسي ورؤساء 
اجلمعيات االســــالمية في اندونيســــيا واعضاء السلك الديبلوماسي 
املعتمدين في جاكرتا. وذكر بيان صادر عن السفارة امس ان السفير 
العنــــزي القى خالل احلفل كلمة عبر فيها عــــن تهانيه اخلالصة الى 
صاحب السمو األمير والى سمو ولي العهد االمني الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي 
العظيم. واستذكر الســــفير العنزي من خالل هذه املناسبات الغالية 
مشاهد التالحم والتكاتف التي متيز بها الشعب الكويتي في اصعب 
الظروف وفي وقت احملن والشــــدائد التي مــــرت على الكويت والتي 
اثبتت من خاللها للعالم اجمع ان الشــــعب الكويتي يقف صفا واحدا 
وراء قيادته السياسية احلكيمة في السراء والضراء والذي عكس وجه 

الكويت احلضاري وفرض احترام وتقدير املجتمع الدولي للكويت.
وعبر عن ان املشــــاركة في هذه املناسبات التاريخية تعد فرصة 
ثمينة لتنمية احلس الوطني وتعزيز روح االنتماء للهوية الكويتية 
احلقيقية، واستذكر تاريخ الكويت االنساني ومشاريعها اخليرية التي 
تعتبر قاعدة ارتكاز العمل اخليري االسالمي على مستوى العالم على 
مدار السنني. واوضح الســــفير العنزي ان العمل اخليري هو احدى 
اهم فضائل الكويت واياديها البيضاء على العالم اجمع وانه ال يعتبر 
حديث عهد على الكويت وشــــعبها او انه من فوائد النفط او الوفرة 
املالية التي عرفتها دول اخلليج ولكنه متجذر في عقم املجتمع الكويتي 
وتكوينــــه حتى قبل مرحلة الدولة حيث انــــه يعتبر جزءا من ثقافة 

املجتمع ونسيجه الفكري وتكوينه النفسي وبنيانه االجتماعي.

 (هاني الشمري)


