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سعاد الصباح: 
الوظيفة األساسية 

للكلمة هي 
املواجهة والتصدي 

وتأسيس عالم 
جديد وأهميتها 

في محاولة تغيير 
العالم

الرشود: 
املسابقات بني 

الطلبة تعطي 
انطباعًا للمنافسة 
والتحدي واالبتكار

احلربان:»اجلغرافية« 
حريصة على إثراء 

العقول النامية 
وتطوير الفكر لدى 

أبناء املجتمع

الوزير يعقوب الصانع مفتتحا مركز النشاط النسائي الثقافي واالجتماعي بالرميثية

الوزير الصانع وفريد عمادي خالل جولة باملركز 

افتتح مركز النشاط النسائي الثقافي واالجتماعي في الرميثية صباح أمس

الصانع: »األوقاف« تعنى بأمن وتنمية املجتمع 
 واحلفاظ على األسرة وهذا واجب شرعي ووطني

األمير هنأ رئيسي سيراليون وتوغو باألعياد الوطنية

أسامة أبوالسعود

الع���دل ووزير  أكد وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
يعق���وب الصان���ع ان وزارة 
األوقاف تعنى باألمن املجتمعي 
واحلفاظ على األسرة وتنمية 
املجتمع، موضحا ان هذا األمر 
واجب شرعي ووطني قبل كل 

شيء.
وأض���اف الصان���ع ف���ي 
تصري���ح للصحافيني على 
هامش افتتاح مركز النشاط 
النسائي الثقافي واالجتماعي 
الرميثية، صباح  في منطقة 
أم���س، أن هذا املركز هو أحد 
مشاريع خطة التنمية، مشيرا 
إلى أن أغلب اإلدارات النسائية 
في الوزارة ستنتقل إلى هذا 
الصرح الكبير، وذلك للقيام 
بواجباته���ا جت���اه املجتمع 
خصوصا فيما يتعلق بالنساء 
واألطف���ال، الفت���ا ال���ى أننا 
حرصنا على توفير حضانة 
في املبنى اجلديد تعنى بأطفال 
موظفات الوزارة وكذلك النساء 
املتدربات او الالتي يرغنب في 
حضور الدورات والفعاليات 
التي يقيمها املركز حتى يكون 
اسم إدارة التنمية األسرية على 
مسمى فعليا ليخدم األسرة 
بش���كل عام. من جانبه، قال 
وكيل وزارة األوقاف م. فريد 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ارنست 
باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون 

الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ارنست 

باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 

فاور جناسينجبي رئيس جمهورية 

توغو الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني.

عم���ادي، ان الوزارة وضعت 
خطة استراتيجية منذ سنوات 
وال ت���زال، إذ جعل���ت قيمة 
الش���راكة املجتمعية احدى 

القيم في هذه اخلطة، مبينا 
أننا نعتقد ان وزارة االوقاف 
هي إحدى أدوات أو مؤسسات 

التوجيه في الكويت.
وأض���اف، إذا كنا نريد ان 
نعظم األداء فالبد من الشراكة 
م���ع املؤسس���ات احلكومية 
واألهلية في تقييم هذا الدور، 
ألن الوزارة ليس���ت وحدها 
املعني���ة بالتوجي���ه، لذلك 
حرصنا على تعزيز األدوار 
التوجيهي���ة بالش���راكة مع 

مؤسسات املجتمع املدني.
وق���ال ان ادارة التنمي���ة 
االس���رية هي إحدى اإلدارات 
التي حتقق معاني الش���راكة 
بشكل فاعل وكبير من خالل 
التعاون مع وزارات أخرى مثل 
وزارة التربية وأيضا مع األسر 
الكويتية على كافة املستويات، 
مؤكدا ان اإلدارة تقوم بنشاط 
كبير ومشكور عبر التوجيه 
في مدارس وزارة التربية، إذ 
تقدم الواعظات دروس الوعظ 
واإلرشاد للطالبات، فضال عن 
الدورات التدريبية املكثفة التي 
تقوم بها هذه اإلدارة املهمة مع 
النس���اء وربات البيوت غير 
العامالت، إضافة إلى احلرص 
على إيجاد أنش���طة تربوية 
لألطفال في املنازل من خالل 
املشاركة في هذا املقر اجلديد 

إلدارة التنمية األسرية.

آالء خليفة

أكد أمني س����ر مجلس األمة 
النائب م.عادل اخلرافي، انه من 
دون مؤسسات املجتمع املدني 
لن يكون هناك مجتمع صحي 

في الكويت.
وقال اخلرافي، في تصريح 
ل�»األنباء« على هامش  خاص 
حضوره ورعايت����ه احتفالية 
تكرمي وتوزي����ع اجلوائز على 
الطلبة الفائزين في املسابقات 
الثقافية والعلمية التي نظمتها 
اجلمعي����ة اجلغرافية مس����اء 
امس االول بفن����دق هوليداي 
ان، بدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي: أود ان اش����يد 
حقيق����ة بنش����اط اجلمعي����ة 
اجلغرافية الكويتية امللحوظ، 
معربا عن تش����رفه باملشاركة 
في مثل تلك االنشطة. وأشاد 
اخلرافي باملشروعات الطالبية 
التي قدمت وفاز اصحابها في 
املسابقة، كونها مرتبطة بالبيئة 
الكويتية، قائال: »اقول للجمعية 
مبروك وألبنائي الفائزين مبروك 
وأمتنى استمرارية اجلمعية في 

تنظيم مثل تلك املسابقات«.
أك����د رئيس  من جانب����ه، 
الكويتية  اجلمعية اجلغرافية 
الرش����ود ان هذه  عبدالوهاب 
املس����ابقات اجلغرافي����ة امنا 
جاءت ثمرة للتعاون املستمر 
والتواصل مع مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلمي، فه����ي الداعم 

الرئيسي للمسابقة.
وأضاف قائال: اعتدنا سنويا 
ان نكرم كوكبة جديدة من الطلبة 
الفائزين والفائزات في املسابقات 
الثقافية والعلمية والتي تنظمها 
اجلمعية اجلغرافية الكويتية، 
موضحا ان اجلمعية انش����أت 
جلنة عليا للمسابقات لإلشراف 

الكامل على املسابقات، وتنفيذ 
رؤيتها املستقبلية لتطويرها 
حرصا منها على البحث العلمي 
واهميته كوسيلة فعالة للتقدم 
والرق����ي، ومش����اركة منها في 

تشخيص قضايا التنمية.
ولف����ت الرش����ود ال����ى ان 
املسابقات بني الطلبة في املدارس 
تعط����ي انطباعا للمنافس����ة 
والتح����دي واالبتكار للخروج 

عن الروتني املدرسي.
كما حتدثت رئيس����ة جلنة 
املس����ابقات الثقافية والعلمية 
د.أديبة احلرب����ان، مؤكدة ان 
من اهم الركائز التي تعتمدها 
الكويتية  اجلمعية اجلغرافية 
في تنفيذ رسالتها اثراء العقول 
ف����ي مجتمعنا كونها  النامية 
البنية االساس����ية للمجتمع، 
موضح����ة ان اجلمعية تعمل 
على التطور الفكري لدى ابناء 
املجتمع من خالل تش����جيعهم 
على البحث العلمي في مجاالته 
املتعددة بشكل عام وفي مجال 
الدراسات والعلوم اجلغرافية 
بشكل خاص، وكيفية االستفادة 
م����ن احدث التقني����ات لتنفيذ 
العلمي����ة، وتطبيقها  أبحاثهم 

اليومية، ومواكبة  في حياتنا 
التطورات السريعة التي حتدث 
في عاملنا محليا او اقليميا او 
عامليا، وتبادل اخلبرات املكتسبة 
الى  لديهم مع غيرهم، ولفتت 
انه من اجل حتقيق هذا الهدف 
الس����امي دأبت اجلمعية ومن 
خالل جلنة فريق عمل املسابقات 
الثقافي����ة والعلمية على عقد 
مسابقتها السنوية منذ 10 أعوام 
بداية بطلبة اجلامعات واملعاهد، 
ومن ثم تطورت املسابقة لتشمل 
الطلبة في مراحلهم التعليمية 
االساس����ية، إذ ش����ملت طلبة 
املرحلتني الثانوية واملتوسطة، 
وذلك بهدف تنويع االنش����طة 
والشرائح املستفيدة من هذه 

املسابقات في اجلمعية.

الطلبة الفائزون

٭ املركز االول: سندس احلداد 
)العلوم الطبيعية(

الثان����ي: حس����ني  املرك����ز  ٭ 
قمبر )العل����وم االجتماعية - 

جغرافيا(
الثال����ث جاس����م  املرك����ز  ٭ 
البناي )العلوم االجتماعية - 

جغرافيا(

الشيخ سلمان احلمود والشيخة د.سعاد الصباح والشيخة باسمة الصباح في مقدمة حضور احلفل

رندى مرعي 

أكد وزير اإلعالم ووزير   
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س����لمان احلم����ود أن القيادة 
السياس����ية وف����ى مقدمته����ا 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جاب����ر املبارك، تؤم����ن إميانا 
كام����ال بأهمية دور ورس����الة 
الثقاف����ة والفنون واآلداب في 
تنوير وحتصني العقل والفكر 
املجتمعي، لبناء الش����خصية 
الوطنية املستنيرة وحتفيزها 
على البناء والتنمية والتقدم، 
ف����ي االهتمام  وهو ما جتلى 
والرعاي����ة والدعم الالمحدود 
إلستراتيجية الكويت الثقافية، 
أقرتها احلكومة ويقوم  التي 
عليها املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بخطة طموحة 
الثقافية  في حتديث املنشآت 
املوجودة والتوس����ع بإنشاء 
الثقافية  العديد من الصروح 
اجلديدة ومن بينها مس����رح 
الشيخة د.سعاد الصباح في 
الكويتيني  مقر رابطة األدباء 
التي مر على تأسيسها نصف 

قرن عام 2014. 
 كالم احلم����ود جاء خالل 
رعايت����ه حف����ل اطالق اس����م 
الش����يخة د.س����عاد الصباح 
األدباء  على مس����رح »رابطة 
الكويتيني«، حيث قال: إن إطالق 
اسم سفيرة الشعر والثقافة 
الش����يخة د.س����عاد  العربية 
الرابطة  الصباح على مسرح 
يعد تعبيرا عن مكنون التقدير 
الش����خصية  واالعتزاز بهذه 
الوطنية الت����ي قدمت الكثير 
الكويتية والعربية  للثقاف����ة 
لنش����ر ثقافة السالم واحملبة 
والعيش املشترك كرائدة من 
رواد الثقافة العربية في العصر 
احلديث، بأعمال شعرية، وأدبية 
عبرت حدود الوطن واستقرت 
في الذاكرة الثقافية العربية، 
التي تزهو بجوائزها األدبية 
أو تل����ك العلمية التي تقدمها 
الراحل عبداهلل  باسم الشيخ 
املبارك الصباح، دعما ومؤازة 
ملختلف األجيال واالجتاهات 
الثقافية، وهو ما ميثل منوذجا 
واضحا، يؤكد أهمية االستثمار 
في الثقافة املستنيرة، من أجل 
بن����اء جيل ق����ادر على حتمل 
مسؤولياته الوطنية، مبشاركة 
مجتمعية فاعل����ة ومبادرات 

شخصية رائدة.
وفي كلمتها، أعلنت الشيخة 
د.سعاد الصباح إطالق مهرجان 

أدبي خ����اص ببراعم الطفولة 
وأغصانها بعد شهور، يقام على 
هذا املسرح، ويعنى بحفظ األدب 
العربي وإلقائه شعرا ونثرا من 
النثر  عيون الشعر وجواهر 
ملن هم دون اخلامسة عشرة 
من العمر وذلك تشجيعا لهم 
وإلحياء روح األصالة والثقافة 
العربية في نفوسهم. وخالل 
كلمتها، وصفت الصباح رابطة 
األدباء »بست الصبايا« فجرعة 
احلرية الت����ي تتمتع بها هي 
وصفة سحرية لشبابها الدائم.  
وقالت: ان الكلمة ال تش����يخ، 
ومن ميتهن الكلمة ال يشيخ، 
فالكتاب كاألشجار الضخمة، 
ال تتوقف جذورها عن النمو، 

وال أوراقها عن التفتح.. 
وأكدت أن الوظيفة األساسية 
للكلمة هي املواجهة والتصدي، 
وتأسيس عالم جديد.. ال أهمية 
لكلمة ال حتاول أن تغير العالم 
فالكاتب مس����رحه العالم كله 
واإلنسانية على اتساعها، وكل 
محاولة لرسم دوائر حول فكر 
الكاتب هي نوع من احلصار. 
 فالكتابة ال جنس لها، فهي 
تتفج����ر في أعماق الرجل كما 
تتفجر في أعماق املرأة، مؤكدة 
أن امبراطورية الكالم لم تعد 
حكرا على الرجال. وقالت »إنني 
ال أنكر أن خلف كتاباتي رجال 

حمان����ي بجناحيه الكبيرين، 
وأض����اء لي طري����ق الكتابة، 
العاطف����ة والهدوء  ومنحني 
واالستقرار والتفاهم، فأعطى 
كتاباتي إشارة الضوء األخضر 

لتمر إلى الناس«.
وفي كلمته، قال أمني عام 
رابطة األدباء الكويتيني طالل 
الرميضي: إن الشيخة د.سعاد 
البذل  الصب����اح دأبت عل����ى 
والعطاء في املج����ال الثقافي 
الثقافية  وقدم����ت للحرك����ة 
العربية منذ أكثر من 30 عاما 
احلوافز والتشجيعات املادية 
واملعنوية، وقد أس����همت من 
خالل الدار التي أسس����تها في 
الفك����ر والعلوم  إثراء حركة 
الراحل الشيخ  باسمها واسم 
املب����ارك، وأصبحت  عبداهلل 
اجلوائز التي تقدمها من أهم 
الكوي����ت احلضارية.  مالمح 
وتاب����ع: انها بادرت إلى إعادة 
روح احلياة إلى املسرح الذي 
الذي  سيحمل اس����مها، األمر 
سيبقى خالدا في وجدان األدباء 
والزائري����ن. من ناحيته، قال 
األمني العام للملتقى اإلعالمي 
ان الشيخة  ماضي اخلميس: 
د.سعاد الصباح متتاز بقدرتها 
على حتقي����ق معادلة صعبة 
طرفها األول دراسة جامعية 
وماجستير ودكتوراه في مجال 
االقتصاد والعلوم السياسية، 
وطرفها الثاني شاعرة مرهفة 
احلس صاحبة بيان وجتربة 
شعرية غنية.  وأضاف: ان في 
حياتها 3 مالمح، وهي دراستها، 
وموفقها أثناء الغزو الصدامي 
اآلثم وهو موقف جسد شموخ 
الشعراء حني اليأس، أما امللمح 
الثال����ث فهو س����عاد الصباح 
الزوجة التي أبت إال أن تستذكر 
زوجها الشيخ عبداهلل املبارك 
الصباح في كل موطن وعند 

كل موضع. 

)انور الكندري( تكرمي الشيخة باسمة الصباح 

الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير جمهورية كوريا اجلديد يويون تشول

تس���لم رئي���س مجلس 
ال���وزراء باإلناب���ة ووزي���ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
نسخة من اوراق اعتماد سفير 
جمهورية كوريا اجلديد لدى 
الكويت يويون تشول، وذلك 
خالل استقباله له صباح أمس 
اخلميس مبقر دي���وان عام 

وزارة اخلارجية.
الش����يخ صباح  ومتنى 
اخلال����د للس����فير اجلدي����د 
التوفي����ق في مه����ام عمله 
الثنائي����ة بني  وللعالق����ات 
البلدين الصديقني املزيد من 

التقدم واالزدهار.
كما تسلم رئيس مجلس 
ال����وزراء باإلناب����ة ووزي����ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
نسخة من أوراق اعتماد سفير 
جمهورية تنزانيا اجلديد لدى 
الكويت د. مهاضي جمعة معلم 
وذلك خالل استقباله له صباح 

واالزدهار.
وقد حضر اللقاءين نائب 
وزير اخلارجية خالد اجلار 
اهلل ومساعد وزير اخلارجية 
النائب األول  لشؤون مكتب 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

امس اخلميس في مقر ديوان 
عام وزارة اخلارجية. ومتنى 
الشيخ صباح اخلالد للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 
وللعالقات الثنائية بني البلدين 
الصديق����ني املزيد من التقدم 

اخلارجية السفير الشيخ د. 
أحمد ناصر احملمد ومساعد 
وزي����ر اخلارجية لش����ؤون 
املراسم السفير ضاري العجران 
وعدد من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية.

اخلالد تسلّم أوراق اعتماد سفيري كوريا وتنزانيا اجلديدين

خالل رعايته افتتاح مسرح د.سعاد الصباح في رابطة األدباء

احلمود: القيادة السياسية تؤمن بأهمية الثقافة في بناء 
الشخصية الوطنية املستنيرة وحتفيزها على  التنمية

خالل حفل اجلمعية اجلغرافية لتكرمي الطلبة الفائزين في املسابقات الثقافية والعلمية

اخلرافي: ال مجتمع صحياً من دون »املجتمع املدني«

النائب م.عادل اخلرافي وعبدالوهاب الرشود ود.اديبة احلربان يتوسطون الفائزين في املسابقة واملكرمني في احلفل

يصل إلى البالد اليوم اجلمعة 
اجلنرال بيتر كوسغروف حاكم 
عام أستراليا الصديقة والوفد 
الرس����مي املرافق له في زيارة 
رسمية للبالد تستغرق أربعة 
أيام يج����ري خاللها مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
إلى ذلك، رحب سفيرنا لدى 

استراليا جنيب البدر بالزيارة، 
مؤكدا أنها ستسهم في تعزيز 
وتطوي����ر العالق����ات الثنائية 
السياسية  في جميع املجاالت 

واالقتصادية والثقافية.
وقال ان مباحثات الس����ير 
بيتر الرسمية مع صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وعدد 
من كبار املسؤولني في الدولة 

ستبحث آفاق التعاون الثنائي 
بني اجلانبني. وأكد ان العالقات 
الكويتية - االسترالية ذات طابع 
اقتص����ادي جتاري، معربا عن 
ارتياحه حلجم التبادل التجاري 
الس����نوي بني دول����ة الكويت 
واستراليا الذي بلغ في عام 2015 

نحو 700 مليون دوالر.
من جهته، أكد سفير استراليا 

الكويت وارن هاوك قوة  لدى 
العالق����ات ب����ني البلدي����ن في 
مختلف املج����االت، مضيفا أن 
»البلدي����ن يتمتع����ان بالعديد 
من أوج����ه التعاون خاصة في 
املجال العسكري، وذلك نظرا 
ألن كليهما ش����ريك في جهود 
مكافحة اإلره����اب في منطقة 

الشرق األوسط.

البدر: 700 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بني البلدين

حاكم عام أستراليا في الكويت اليوم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك لدى عودته وفي استقباله الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد

عاد ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك والوفد 
املرافق إلى البالد امس بعد 
حضور مراسم التوقيع على 
االتفاق العاملي اجلديد حول 
التي أجريت مؤخرا  املناخ 
مبق���ر األمم املتح���دة في 

نيويورك. 
 وكان في مقدمة مستقبلي 
س���موه على أرض املطار 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة الش����يخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية 

ووزير النفط بالوكالة أنس 
الصالح وعدد من الشيوخ 
والوزراء واملستش���ارين 

ف���ي  وكب���ار املس���ؤولني 
ديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء.

رئيس الوزراء عاد إلى البالد قادماً من نيويورك


