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»الشؤون« تعالج مشاكل امليكنة

الدهيشي: برامج تربوية وترفيهية 
ضمن أندية »روح ورياحني«

كش����ف مصدر مس����ؤول في وزارة الشؤون انه بعد 
الزيارات املتكررة التي قامت بها الوكيل املساعد للشؤون 
املالية واإلدارية والوكيل املساعد لقطاع التخطيط باإلنابة 
عواطف القطان إلى مقر مش����روع ميكنة خدمات وزارة 
الش����ؤون واالطالع على العوائق التي تواجه العمل في 
مقر امليكنة الس����يما فيما يتعلق بنقص أعداد املوظفني 
عملت على معاجلة اخللل الذي واجه العمل األس����بوع 
املاضي، الفتا الى ان العمل في املقر يسير بشكل منتظم 

وال يوجد أي عوائق أمام املراجعني.
وأكد املص����در ان العمل منتظم وال يوجد أي ازدحام 

واملعامالت تنجز بكل سهولة.
وع����ن األعطال التي تطرأ عل����ى البرنامج أوضح ان 
معاجلتها تسير اوال بأول واملشكلة االساسية حلت مع 
حتديث البرامج والشبكة. وعلى صعيد آخر كشف املصدر 
ان وكيل الوزارة عبداحملس����ن املطيري طلب من قس����م 
املطبوعات التقليل من أعداد الصحف اليومية التي يتم 
توزيعها على املكاتب واستبدال شركة توزيع املطبوعات 
باش����تراكات مباش����رة من اجلرائد، علما ان التعاقد مع 
اجلرائد يكلف الوزارة أضعاف املبلغ املتعاقد عليه عبر 
الش����ركة ومع أعداد اقل. وأض����اف املصدر انه مت إيقاف 
إرسال املطبوعات الصحافية واجلرائد إلى كل اإلدارات 
واملراكز التابعة للوزارة وإرس����ال مطبوعتني فقط إلى 

مكاتب الوكالء املساعدين.
بشرى شعبان   ٭

أعلنت مراقبة حلقات حتفيظ البنات بإدارة ش����ؤون 
القرآن الكرمي في وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، خلود 
الدهيشي عن موعد اقامة اندية »روح ورياحني« القرآنية 
الصيفية حتت شعار »لنترك بصمة« الذي سيقام األربعاء 
26 اجلاري مبجمع دسكفري مول من 4 الى 7 مساء.  وذكرت 
الدهيش����ي ان املراقبة تسعى إلى توفير أوعية ومحاضن 
تربوية تستقي منها الفتيات كل ممتع ومفيد فتظهر فيه 
فتيات القرآن مبهارات وطاقات وابداعات في أجواء صيفية 
اميانية من خالل االندية الصيفية. وأشارت الى اقامة عدد 
من الفعاليات الصيفية لهذا العام خاصة بحافظات احللقات 
القرآنية تتضمن برامج إميانية وتربوية وترفيهية، تتم 
متابعتها من قبل فريق مختص ومبشاركة مراكز القرآن 

احلاضنة للفتيات بأساليب وآليات متجددة ومتميزة.

العازمي لسرعة إعادة تشكيل 
جلنة األعمال الشاقة واخلطرة

طالب رئيس نقابة العاملني بوزارة الكهرباء واملاء 
دعيج العازمي املسؤولني بالوزارة بسرعة إعادة تشكيل 
جلنة األعمال الشاقة واخلطرة، موضحا أن هذه اللجنة 
عهد إليها في السابق مبتابعة مطلب تصنيف العاملني 
بال���وزارة ضمن أصحاب األعمال الش���اقة واخلطرة، 
وهناك متثيل للنقابة 
في هذه اللجنة إال أن 
عملها توق���ف حاليا 
بسبب تقاعد رئيسها 
السابق وهو ما يتطلب 
ضرورة إعادة تشكيلها 
ملتابعة األعمال املنوطة 
بها خصوصا أن عمل 
اللجن���ة يتعلق بأهم 
مطلب عمال���ي وهو 
العامل���ني  تصني���ف 
بوزارة الكهرباء واملاء 
ضمن أصحاب األعمال 

الشاقة واخلطرة.
وأشار الى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا من أجل 
إجناز هذا املطلب املهم والذي يحظى باهتمام ومتابعة 
ش���خصية من وزير الكهرباء واملاء ما دفعه لتشكيل 
جلنة خاصة من أجل هذا الغرض، الفتا الى أن مؤسسة 
التأمينات طلبت تقريرا من إدارة الصحة املهنية يوضح 
املخاطر التي يتعرض لها العاملون في وزارة الكهرباء 
واملاء متهيدا لتصنيفهم ضمن أصحاب األعمال الشاقة 
واخلط���رة، إال أن تع���اون وزارة الصحة ما زال دون 
الطموح خصوصا من جانب إدارة الصحة املهنية التي 

نطالب املسؤولني عنها بسرعة البت في األمر.
وأوض���ح العازمي ان املخاطر الت���ي يتعرض لها 
العاملون في وزارة الكهرباء واملاء ال حتتاج إلى دراسات 
مطولة فالكل يعرف مدى خطورة العمل في منش���آت 
الوزارة وحجم األضرار الصحي���ة التي يتعرض لها 
العاملون في مواقع العم���ل بدليل أن معظم العاملني 
في وزارة الكهرباء واملاء يصرف لهم بدل تلوث وبدل 
خط���ر وهي بدالت ال تصرف إال بعد وضع دراس���ات 
حولها تؤكد استحقاق العاملني ملثل هذه البدالت وهو 
ما يؤكد أحقية العاملني في الوزارة بتصنيفهم ضمن 

أصحاب األعمال الشاقة واخلطرة.

دعيج العازمي

م. أحمد اجلسار

أحمد الكندري

700 حادث لم يشعر بها مواطنو »التعاون« بعد تطبيقه

اجلسار: الربط الكهربائي اخلليجي اكتمل بدخول 
عُمان ..  و»املائي« مازال قيد الدراسة

الكندري: »زكاة العثمان« تصرف مساعدات مادية 
وعينية للفقراء في رمضان

البراك: ديننا يحضّ على رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.احمد اجلس����ار اكتمال 
انضم����ام جمي����ع دول مجلس 
التعاون اخلليجي الى مشروع 
الرب����ط الكهربائي بعد موافقة 
س����لطنة عمان مؤخ����را على 

االنضمام الى املشروع.
وقال م.اجلسار في تصريح 
أمس ان السلطنة ستعلن ذلك 
رسميا قريبا، معتبرا ان الربط 
الذي بدأ في آخ����ر العام 2009 
جاء من أجل تكاتف ش����بكات 
الكهرباء اخلليجية فيما بينها، 
بحيث اصبح����ت دول مجلس 
التعاون متتلك شبكة ضخمة 
جدا واكثر قوة وصالبة في حتمل 

اي صدمات.
وأوضح انه خالل السنوات  
الثالث املاضية منذ بدأ الربط 
الكهربائي حص����ل 700 حادث 

أكد مدير جلنة زكاة العثمان 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
احمد الكندري حرص اللجنة 
عل����ى تلبي����ة حاج����ات فقراء 
املسلمني وس����د عوزهم داخل 
وخارج الكويت، خاصة خالل 
شهر رمضان، مضيفا انها اآلن 
على أمت االستعداد الستقبال هذا 

الشهر الكرمي.
وأوضح الكندري ان اللجنة 
العدي����د من  تق����وم بتهيئ����ة 
املشاريع والفعاليات املميزة، 
مبا انه����ا تعد اللجنة اخليرية 
التي  األولى عربي����ا وإقليميا 
بادرت بإغاثة املنكوبني وس����د 
رمق احملتاجني، ومت تأسيسها 
القرن  في بداية س����بعينيات 

املاضي.
وأضاف ان من أبرز املشاريع 

أكد وكي���ل وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية املساعد 
الك���رمي  الق���رآن  لش���ؤون 
البراك  والدراس���ات عبداهلل 
أن الدي���ن االس���المي يحض 
على رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة واعطائهم كل حقوقهم 
ويح���رص عل���ى دمجهم في 

املجتمع.
جاء ذلك ف���ي الكلمة التي 

ألقاها خ���الل رعايته للحفل 
اخلتامي السنوي ألنشطة مراكز 
دور القرآن الكرمي التابعة الدارة 
العاملة  الدراسات االسالمية 
في وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
واش���ار البراك الى ان هذا 
احلفل يع���د تتويجا وختاما 
املراكز لهذا  ألنشطة وبرامج 
العام الدراسي ولتكرمي الطلبة 

الفائق���ني واملتميزين وتكرمي 
العاملني الذين وضعوا بصمات 
واضح���ة في تطوي���ر ورفع 
مستوى العمل في مراكز دور 
القرآن الكرمي لذوي االحتياجات 

اخلاصة والنوعية.
واضاف ان االسالم ينظر 
الى أبناء هذه الشريحة نظرة 
اعزاز وتقدير واحترام، ولذلك 
دعا الى أن يلقوا من املجتمع كل 

رعاية وعطف ورحمة، مؤكدا 
دعم ال���وزارة لكل ما يثبتهم 
ويقوي عزائمهم ويشجعهم 

على حتمل البالء.
وشدد على أن وزارة األوقاف 
لن تتوانى عن تقدمي كل أشكال 
الدعم واملساندة ملراكز ذوي 
االحتياجات اخلاصة والنوعية 
أداء  لتتمكن م���ن مواصل���ة 

رسالتها وعطائها.

على مس����توى دول اخلليج اال 
ان مواطنو هذه الدول لم يشعروا 
بها، وهذه سابقة لم تكن موجودة 
قبل الربط بل كان يحصل قطع 
للتيار وبرمجة لبعض املناطق 

عند حصول حوادث.
ولفت اجلسار الى ان الربط 
ال يس����اعد في تغطية النقص 
الكهربائي في بعض الدول وامنا 
يساعد في الدعم وقت الطوارئ 
وتقليل االحتياطي الدوار الذي 
يوضع في الشبكات، اذ ان كل 
دولة كانت ف����ي املاضي تضع 
20% من وحداتها كاحتياط واآلن 
نزل االحتياطي الدوار الى %8، 
مبينا ان االحتياطي الدوار في 
الكويت يتراوح ما بني 6 و%7 
حاليا، اما في صيف العام املقبل 
فإنه سيكون صفرا مما يشكل 
خطرا، معبرا ع����ن أمله في ان 

التي تقوم بها اللجنة مشروع 
اإلعانات الشهرية التي تقدمها 
اللجنة لألسر الفقيرة واألرامل 
الذين ال يوجد عائل لهم، وذلك 
عن طريق إجراء بحث للتعرف 
على األسر الفقيرة، والتأكد من 
مدى حاجاتها لتلك املساعدات، 
ومن خالل فري����ق البحث يتم 
حتديد العديد من األسر واألرامل، 

الذين تقدم لهم هذه الرواتب.
الكندري الى ان هذا  ولفت 
املش����روع له فوائده العظيمة، 
فهو يقوم بحماية هذه األسر من 
الضياع والتطرف واالنحراف 
ونحن نعمل بجد واجتهاد على 
رعاية هذه األسر ومد يد العون 
لهم، مضيفا ان من املش����اريع 
األخرى التي تقوم بها اللجنة 
حاليا مش����روع األثاث املنزلي 

تستطيع الوزارة جتاوز صيف 
2014 بتكاتف جميع املستهلكني 
في احلرص على توفير الطاقة 
الكهربائية، وترشيد االستهالك 
والتعاون مع ال����وزارة ملا فيه 

املصلحة العامة.
وعن الربط املائي بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي، أوضح 
م.اجلسار انه مازال في مرحلة 
الدراسة، حيث يوجد مستشار 
يقوم باعداد الدراسة اخلاصة 
بالربط املائي، متوقعا انتهاء هذه 
الدراسة في يوليو املقبل، على 
ان ترفع تلك الدراسة الى اللجنة 
الوزارية للتع����اون الكهربائي 
واملائي في اجتماعها سبتمبر 
املقبل، ومن ثم تبدأ مرحلة وضع 
اخلطط التنفيذية للربط املائي 

بني دول مجلس التعاون.
دارين العلي  ٭

اجلديد واملستعمل، موضحا انها 
تقوم بأخ����ذ األثاث املنزلي من 
املتبرع الكرمي، وتقوم بتقدميه 
ملن يحتاجه، فهناك أسر تسكن 
في منزل بغير مكيف وال توجد به 
ثالجة ويخلو من ادنى املقومات 
األساسية للعيش الكرمي فيبادر 
أهل اخلير ممن يقومون بتجديد 
األثاث، باالتصال باللجنة ألخذ 
هذا األثاث على رقم 99388878، 
ونحن بدورنا نقوم بتوزيع هذه 
األغراض على من يستحق من 

الفقراء واحملتاجني.
وزاد: نح����ن في جلنة زكاة 
العثمان والعاملون في ش����تى 
قطاعات العمل اخليري، نناشد 
اهل اخلير لدعم هذه املشاريع 
التي تعمل على مس����اعدة أهل 

العوز واملسألة.

الزيد: نظام خاص لتنظيم عمل 
أمني السر في غرفة التحكيم 
الدولي بجمعية املهندسني

أعلنت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي في جمعية 
املهندسني الكويتية أنها انتهت من وضع نظام جديد تنفرد 
به عن باقي مؤسسات التحكيم األخرى ويعرف باسم »نظام 
عمل أمني سر الدعوى التحكيمية«، موضحة أنه يتضمن مهام 
وخطوات عمل أمني سر الدعوى التحكيمية في جميع املراحل 

التي مت���ر بها الدعوى، 
س���واء قبل أو أثناء أو 
بع���د انعقاد اجللس���ة 
وانتهاء بإصدار احلكم 
الفاصل فيها، وذلك في 
إطار سعي الغرفة نحو 
حتقيق املزيد من الدقة 
والوض���وح في جميع 
مراحل العمل منعا ألي 
عارض قد يعرقل سير 

الدعوى التحكيمية.
م���ن جانب���ه، قال 
الرئيس التنفيذي للغرفة 
د.ناصر الزيد ان الهدف 

من وضع مثل تلك القواعد اخلاصة تنظيم عمل أمني س���ر 
الدع���وى التحكيمية، حيث إن عمله مرتبط بدرجة كبيرة 
وذو أهمية ال تقل عن دور احملكم الذي يفصل في الدعوى، 
مضيفا أن أمني الس���ر هو شخص من غير احملكمني الذي 
يكون عل���ى دراية تامة بكل ما يخص الدعوى التحكيمية 
سواء من ناحية إجراءات سيرها أو موضوعها أو القرارات 
الصادرة فيها، األمر الذي يستلزم احاطتها بالسرية والدقة 

والتنظيم في آن واحد.
واش���ار إلى وجوب توقيع كل من يش���غل تلك املهمة 
على تعهد خ���اص يتضمن االلتزامات الواقعة على عاتقه 
واحملظورات التي يستوجب عليه تفاديها أثناء تأدية عمله، 

إعماال ملبدأ املساءلة وخلطورة املهمة التي ستوكل إليه.
وأكد الزيد أن وجود قواعد معروفة مسبقا لتنظيم عمل 
أمني سر الدعوى التحكيمية وإظهارها بشكل واضح لألطراف 
جنبا إلى جنب مع الئحة اإلجراءات والئحة التكاليف قبل 
البدء في نظر النزاع، يعكس مدى تطبيق مبدأ الش���فافية 
بحيث ميكن األطراف من فهم وادراك كل تفاصيل العملية 
التحكيمية منذ بدايتها وحتى صدور احلكم في موضوعها، 
ويس���اهم في ترس���يخ ثقافة تقوم على اساس الوضوح 
واملساءلة مبا يعزز الثقة في التعامل بني الغرفة وأطراف 
النزاع خلدمة األهداف الرئيس���ية لها وتنميتها، ويسمح 

للمحكمني املعتمدين لها مبعايشة عملية التحكيم.
ولفت الزيد الى أن الغرفة تعد الوحيدة من بني هيئات 
ومراكز التحكيم في العالم التي تتيح ألعضائها من احملكمني 
املعتمدين العمل في أمانة السر حتت التدريب، ويأتي تطبيق 
تلك القواعد في إطار سعيها احلثيث من أجل تأهيل كوادر 

من احملكمني الوطنيني على مستوى عال.

ناصر الزيد

اللورد جون كامبل لـ»األنباء«: املركز العلمي يجسد
اهتمام احلكومة الكويتية بنشر الوعي واملعرفة لدى أبنائها

كنت تسمع عنها من قبل؟
٭ ال.. بل ما وجدته وملسته كان 

أكثر بكثير مما سمعته

ما األماكن التي قمتم بزيارتها في 
الكويت؟

٭ قمت مع زوجتي بزيارة عدة 
أماكن منها »بيت العثمان« الذي 
راق لزوجتي كثيرا وهي ترى 
التراث الكويتي وبساطة احلياة 
القدمية. كما زرنا املتحف، وقمنا 
بزيارة املركز العلمي ومجلس 
األم���ة واللجنة االستش���ارية 

وغيرها من معالم الكويت.

وما الذي أعجبك فيها؟
٭ كلها جي���دة وأكثرها املركز 
العلمي حيث أرى أن هذه املراكز 
العلمية جتسد اهتمام احلكومة 
بنشر الوعي واملعرفة لدى ابنائها 
من خالل هذا املركز الذي وجدته 
معلما حضاريا متقدما يعكس 
وجه الكوي���ت، كما وجدت في 

بيت العثمان من التراث الكويتي 
والتنظي���م والترتي���ب عالمة 

جيدة.

وما عالقتكم اآلن بالكويت؟
٭ عالقتن���ا بالكوي���ت قدمية 

ووطيدة وجيدة جدا.

كيف ترى دور املسلمني في 
شيفلد؟

٭ يحافظ���ون على اس���تقرار 
املدينة واحملافظة على الشباب 
من االنحراف عن طريق سلوكهم 
اجليد وعن طريق تقدمي ما ينفع 
ش���باب ش���يفلد من جتمعات 
ش���بابية تربوية ومحاضرات 
لنش���ر الفضيلة ونشر اخلير 
والسالم وفهم من يقوم بإظهار 
صورة اإلسالم املساملة التي تدعو 
للس���الم والتآلف بني الشعوب 

والبعد عن التطرف.
ووجهنا سؤاال لزوجة اللورد 

جون كامبل: ما رأيك في املرأة 

الكويتية؟
٭ أسعدني جدا زيارتي للكويت 
وقد ملس���نا في املرأة الكويتية 
الرقي والثقافة واملش���اركة في 
جميع مناحي احلياة فهي جميلة 
رقيقة بسيطة متواضعة وشديدة 
الكرم، كما أنها متواجدة سياسيا 
النها استطاعت ان تثبت جدارتها 
وحتملها املسؤولية فلديكم املرأة 
مشاركة في البرملان واملرأة وزيرة 

وهذا اسعدني كثيرا.
وهل هناك حتفظ على ارتداء 
احلجاب في مدارس شيفلد؟

٭ ال.. للنساء وللفتيات احلرية 
التامة في ارتداء احلجاب في أي 
مكان داخل شيفلد ونحترم عقائد 

األديان كلها.
وما رأيك في مساهمة املرأة 

البريطانية املسلمة  في جميع 
املجاالت؟

٭ وج���دت كثيرا من النس���اء 
البريطانيات في شيفلد يساهمن 
في االعمال اخليرية وفي تعليم 
األطفال ويبدعن بأعمالهن وفي 
إنش���اء املراكز مثل مركز أمانة 
اإلميان، ونحن نشجعها دائما 
م���ا دامت تق���دم اخلير وتخدم 

مدينتها.
وما أكثر األماكن أعجبتك في 

الكويت؟
٭ الكويت بلد حضاري كما رأيتها 
وزرت فيها عدة أماكن وأعجبني 
بيت العثمان وتعرفت من خالله 
عل���ى احلي���اة الكويتية قدميا 
وتعرفت على احلياة الكويتية 
حاليا من خالل زيارتي ومقابلتي 
للنساء الكويتيات، وأعجبني 
تفكير املرأة الكويتية وحضارتها 

وثقافتها العالية.

 ٭ ليلى الشافعي

متع���دد االهداف وس���يضيف 
للمنطقة نشاطات عديدة، كما انه 
سيساعد السكان كمركز للثقافة 
وللتعرف على االس���الم بشكل 
اكبر من خالل ما يقدم فيه من 
محاضرات ومشاركات مجتمعية 

وثقافية وتربوية.

هل تشجعون على التوسع في 
انشطة مركز أمانة اإلميان وهل 

تباركونه؟
٭ نعم نشجعه ونتمنى االنتهاء 
من بنائه والتوسع فيه، وايضا 
نبارك���ه ونتمنى ان يكتمل في 

اقرب فرصة ممكنة.

هذه زيارتك األولى للكويت فما 
رأيك فيها؟

٭ بلد جميل وطيب وشعبه كرمي 
ومضياف للغاية وهذا ما ملسته 

في كل مكان زرته.

هل ما رأيته في الكويت مثلما 

املسلمني؟
٭ ال بالطب���ع فه���م ودودون 
ومس���املون ويوج���د طلب���ة 
كويتيون يدرسون في جامعة 
شيفلد ويشاركون في األنشطة 
االجتماعية والرياضية وعلى 
درجة عالية من الثقافة والرقي، 
كما ان الكثير من الطلبة الكويتيني 
تخرج���وا من جامعة ش���يفلد 

وعالقتنا بهم قوية ومتينة.

ما رأيك في بناء مركز أمانة 
اإلميان في مدينة شيفلد؟

٭ مركز امانة اإلميان مشروع 
كبي���ر وجميل وقد ش���اركت 
بتواجدي عند وضع اساس املركز 
الذي قام به د.خالد املذكور والذي 
اختير بعد ذلك رئيس مجلس 
أمناء أمانة اإلميان من الكويت.

وهل هذا املشروع سيخدم مدينة 
شيفلد؟

٭ أكي���د فهو مش���روع ضخم 

وما سبب زيارتكم؟
٭ الزيارة بهدف مد جسور وفتح 
عالقات ب���ني محافظة عاصمة 
الكويت ومدينة شيفلد لتعزيز 
التعاون وتب���ادل اخلبرات بني 
الطرفني الصديقني وايضا لتوطيد 
اواصر الصداقة والتعاون بني 
مدينة شيفلد ومدينة الكويت 
لتحقيق املصالح املش���تركة، 
والعمل على تقدمي املس���اعدة 
وتذليل املصاعب للوفود الكويتية 
التي تزور اململكة املتحدة وخاصة 

زوار مدينة شيفلد.

كم عدد املسلمني في مدينة 
شيفلد؟ وما عدد سكانها؟

٭ عدد س���كان مدينة ش���يفلد 
تقريبا 550 ألف نسمة ويشكل 
عدد املسلمني فيها تقريبا %10 

من عدد السكان.

هل وجود املسلمني بهذا العدد 
في شيفلد بسبب أي ازعاج لغير 

أكد محافظ مدينة ش���يفلد 
البريطانية اللورد جون كامبل 
الذي حضر الى الكويت بدعوة 
من محافظ العاصمة الشيخ علي 
اجلابر، ان عالقة الكويت باململكة 
املتح���دة قدمية ووطيدة وعلى 
أعلى املس���تويات، مشيدا مبا 
شاهده في املركز العلمي والذي 
يجسد اهتمام احلكومة الكويتية 
بنشر الوعي واملعرفة لدى ابنائها، 
الفتا الى ان املسلمني في شيفلد 
يحافظون على استقرار املدينة، 
معبرا عن سعادته ببناء مركز 
»امانة االميان« في شيفلد الذي 
يعد مشروعا كبيرا يخدم اهل 
املدينة بالكامل، كما اعرب كامبل 
عن اعجابه الكبير بالدعوة التي 
وجهت اليه من محافظ العاصمة 
الش���يخ علي اجلابر والضيافة 
والترحيب اللذين وجدهما في 
تلك الزيارة وهذا ليس بغريب 
على الكويت بلد الضيافة والكرم، 
متمنيا ان حتق���ق تلك الزيارة 
الهدف املنش���ود بفتح عالقات 
تبادل خبرات جديدة وتوطيد 
أواصر الصداقة بني البلدين. كما 
عبرت زوجة اللورد كامبل عن 
اعجابها  الكبير باملرأة الكويتية، 
واصفة اياها بالراقية واملثقفة. 
وإليكم تفاصي���ل احلوار الذي 
اجرته »األنباء« مع كل من محافظ 
مدينة شيفلد البريطانية اللورد 

جون كامبل وزوجته.

نرحب بكم في الكويت، هل 
هي زيارتكم األولى وبدعوة 

من من؟
٭ جئن���ا بدعوة م���ن محافظ 
العاصمة الش���يخ علي اجلابر 
وه���ذه أول مرة نحضر لزيارة 

الكويت.

اللورد جون كامبل ود.خالد املذكور   ) اسامة ابو عطية (اللورد جون كامبل وزوجته مع الزميلة ليلى الشافعي

مدينة املسلمني اجلدد
تقع مدينة شيفلد جنوب 

مقاطعة يوركاشير في اململكة 
املتحدة وعدد سكانها 555.500 

نسمة، وعدد املسلمني فيها 
55 ألفا وتعد هذه املدينة من 
أكبر املدن االجنليزية ويوجد 

بها واحدة من اعرق اجلامعات 
البريطانية، حيث تعد هذه 

اجلامعة من أفضل 10 جامعات، 
كما تسمى هذه املدنية بعاصمة 

املسلمني اجلدد في اململكة 
املتحدة لكثرة الذين اعتنقوا 

االسالم فيها.


