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األمير هنأ تشاد بالعيد الوطنيمحليات
بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ادريس ديبي رئيس جمهورية 
تشاد 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 االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ادريس ديبي رئيس جمهورية تشاد 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية، 
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

تلقى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال هاتفيا من 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة في قطر الش���قيقة 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 
مت خالله مناقشة املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك اضافة الى بحث 

التطورات السياسية الراهنة.
كما تلقى الشيخ صباح اخلالد 
اتصاال هاتفي���ا من االمني العام 
جلامعة ال���دول العربية د.نبيل 
العربي جرى خالله استعراض 
برامج العمل العربي املقبلة وسبل 

التنسيق بشأنها.

اخلالد بحث 
مع رئيس وزراء 
قطر التطورات 

في املنطقة

حول بعض القضايا ذات االهتمام 
املش���ترك وكذلك س���بل تعزيز 
الثنائي���ة والعالقات  العالقات 
املتعددة االط���راف من اجلانب 

البرازيلي.

البرازيل لتكرميه مبناسبة انتهاء 
فترة عمله. هذا وقد اعرب السفراء 
العرب عن سعادتهم بتواجدهم 
الكويت، وجرى خالل  في بيت 
هذا اللقاء التش���اور والتباحث 

اقام س����فيرنا لدى البرازيل 
يوسف عبدالصمد غبقة رمضانية 
جمع فيها السفراء العرب املعتمدين 
في البرازيل في مقر سكن رئيس 
الكويت وذلك على شرف  بعثة 
عميد السلك الديبلوماسي العربي 
باالنابة سفير دولة قطر الشقيقة 
جمال البدر مبناسبة توديعه حيث 
س����يتولى مهام منصبه اجلديد 
كس����فير لبالده ف����ي جمهورية 
البيرو. هذا، وقد اش����اد السفير 
عبدالصمد باجلهود الكبيرة التي 
قدمها السفير القطري في خدمة 
البناءة في  بالده ومس����اهماته 
مجلس الس����فراء العرب متمنيا 
التوفيق والنجاح في مهامه  له 
املقبلة، في حني اعرب الس����فير 
القط����ري ع����ن خالص ش����كره 
وامتنانه على هذه اللفتة الكرمية 
من شقيقه السفير الكويتي في 

السفير يوسف عبدالصمد مع احلضور

عبدالصمد يجمع الديبلوماسيني العرب في البرازيل

الشاعر  ومن يقرأ أش����عار 
الكبير مانه����ي يجد ان أفكاره 
األدبية تنبع م����ن حب جميع 
الكائنات احلية، حيث ساهمت 
الكبير  التأثير  الفكرة في  هذه 
على األدب الكوري احلديث وال 
ميكن ألحد أن ينكر أن قوة عقله 
كانت مصدرا هائال للطاقة جلميع 

أبناء الشعب الكوري.
وته����دف مؤسس����ة تعزيز 
وممارسة األفكار »مانهي« لنشر 
القيم التي دافع عنها الش����اعر 
مانه����ي، حيث تش����ير الى ان 
مانهي كرس جس����ده وروحه 
خلدمة القضايا النبيلة والعادلة 

لالستقالل الوطني.
وتؤكد مؤسسة مانهي في 
اهدافها الرئيس����ية على اهمية 
العقل النبيل الذي يهتم ويدفع 
الى احترام الكائنات احلية في 
جميع أنح����اء العالم باالضافة 
ال����ى اهمية فك����رة احلب التي 
متك����ن كل كائن حي في العالم 

من االستمتاع باحلياة.
وتق����دم املؤسس����ة جوائز 
بفئات عدة وهي جائزة السالم 
وجائزة اخلدم����ة االجتماعية 
وجائ����زة التميز األكادميي في 
األدب وجائزة العمل التبشيري 
وستقوم املؤسسة بتكرمي ست 
شخصيات باالضافة الى الشاعرة 

الكويتية د.سعاد الصباح.
الش����اعرة د.س����عاد  وتعد 

األوقاف ممثلة بقطاع املساجد 
ومت تزويدها بوجبات اإلفطار 
الى توفير  والس����حور اضافة 
جهاز اداري من موظفي ادارات 

املساجد.
وب����ني الش����عيب ان وزارة 
األوقاف ممثلة بقطاع املساجد 
وفرت 93 خيمة رمضانية بتكلفة 
400 ألف دينار لتكون بجانب 
الرمضانية  املركز  املساجد في 
وذلك الستيعاب أكبر عدد من 
املصلني في هذه الليالي املباركة 
وتقدم وجبات افطار وسحور 
والشاي والقهوة والعصائر وكل 
ذلك باملجان جلمهور املصلني.

وأشاد الشعيب باجلهود التي 
تقوم بها ادارة مساجد اجلهراء 
ادارة  وهذه شهادة حق مبدير 
مساجد اجلهراء ابراهيم العتيبي 
والذي أسندت له االدارة في العام 
املاض����ي فكانت جهوده مميزة 
خالل عامني متتالني وأزورهم 
عن قرب، خالل زيارتني رأينا 
الكل يثني على هذه اجلهود في 
مسجد عقال الظفيري وتعاون 
واضح مع جموع املصلني، اضافة 
الى ظاهرة جميلة وجدناها من 
قبل الشباب املتطوعني من سن 
12 حتى 18 عاما يساعدون كبار 
السن ويوزعون املياه والعصائر 
وجندهم بالفع����ل خلية نحل 
كبيرة يأتون قبل صالة القيام 
وال يذهبون اال بعد أن يوأدوا 

صالة الفجر.
وأشار الشعيب الى ان وزارة 
األوقاف بعدم����ا اطمأنت على 
الرمضانية وجناحها  املراك����ز 
بدأت تستعد إلنشاء وجتهيز 
71 مصل����ى للعي����د موزعة في 

سعاد الصباح حتصل على جائزة »مانهي« لألدب 
في عرس دميوقراطي بكوريا اليوم

الشعيب: توفير كل االحتياجات 
للمعتكفني وجتهيز 71 مصلى للعيد

93 خيمة بتكلفة 400 ألف دينار وزعت على 12 مركزاً 

الصباح املرأة العربية الوحيدة 
التي نالت هذه اجلائزة ففوزها 
بجائزة التمي����ز االكادميي في 
االدب اتى بعد مس����يرة ادبية 
وش����عرية حافل����ة متثلت في 
نشر أكثر من 30 كتابا وديوانا 
ش����عريا منذ بداياته����ا االدبية 
عام 1961 فقصائدها تركز على 
حقوق االنسان والنساء واألطفال 
والسالم للبشرية كما كرست 
حياتها لتعزيز وضع املرأة في 
الدول العربية من خالل حركتها 

األدبية.

الس����احات باحلافظات الست 
احياء لسنة الرسول محمد ژ 
حتى تكون جاه����زة قبل عيد 
الفطر بوقت كاف ومع كل هذه 
اجلهود ال ب����د ان يكون هناك 
تقصير الن ال����ذي ال يعمل ال 
يخطئ وم����ن الصعب ارضاء 
جميع الناس لكن تبقى اجلهود 
كبيرة خاصة انه مت التجهيز في 
أوقات درجة احلرارة بها عالية 
جدا تتجاوز اخلمسني أحيانا في 
شهر أغسطس والذي يعتبر من 

أشد الشهور حرارة.

أسامة أبوالسعود  ٭

كوري����ا اجلنوبي����ة � كونا: 
حتتضن مدينة اجنيه الكورية 
اجلنوبية اليوم عرسا أدبيا فكريا 
آسيويا مبشاركة كويتية متمثلة 
في تكرمي الش����اعرة د.س����عاد 
الصباح بجائزة »مانهي« لألدب 
والتي رشحت لها من جمعية 

الصحافيني اآلسيوية.
القائم بأعمال  وسيتس����لم 
السفارة الكويتية في جمهورية 
كوري����ا اجلنوبي����ة باالناب����ة 
عبدالرحمن ش����هاب الش����هاب 
جائزة »مانهي« لألدب لعام 2012 
باالنابة عن الش����اعرة د.سعاد 

الصباح.
 وتعد جائزة »مانهي« أرفع 
جائزة أدبية في كوريا اجلنوبية 
والتي متنحها مؤسسة تعزيز 
وممارسة األفكار »مانهي« منذ 
العام 1979 للش����خصيات التي 
متلك اس����هامات ادبية وفكرية 

مؤثرة على املستوى العاملي.
وحتمل هذه اجلائزة الرفيعة 
اسم الشاعر الكوري مانهي هان 
يونغ الذي يعده الكوريون احد 
الوطنية  الش����خصيات  أعظم 
في تاريخ اجلمهورية احلديث 
لعطائ����ه الالمحدود في الدفاع 
عن احلريات واملساواة والتقدم 
الى جنب مع  والس����الم جنبا 
التي أضاءت للش����عب  افكاره 
الك����وري وس����يلة لتحركاتهم 
الدميوقراطية الشعبية اليوم.

أكد وكي����ل وزارة األوقاف 
املساعد لشؤون املساجد وليد 
الشعيب أن املراكز الرمضانية 
ب����دأت منذ 5 س����نوات وكانت 
البداية في مسجد جابر العلي 
في ضاحية الشهداء التابع الدارة 
مساجد محافظة حولي وعندما 
جنح املشروع مت تعميمه على 
جميع احملافظات الست بواقع 
مركزين في كل محافظة ونتواجد 
في ليلة 23 في محافظة اجلهراء 
وحتديدا في مركز عقال الظفيري 
الرمضاني ووجدنا عددا كبيرا 
من املصلني يتج����اوز 10 آالف 
مصل من اجلنسني ومن مختلف 
األعمار واجلنسيات أغلبهم من 
املواطنني وه����ذه املراكز كانت 
خير بدي����ل للمس����جد الكبير 
وأصبح����ت قريبة م����ن منازل 
املواطنني واملقيم����ني املصلني 
اضافة الى اس����تقبال املصلني 
في 1400 مس����جد موجودة في 

جميع مناطق الكويت.
وأشار الشعيب في تصريح 
للصحافيني بعد تقدمه أكثر من 
14 ألف مصل ف����ي مركز عقال 
الظفيري في محافظة اجلهراء الى 
أن هذا العدد الكبير من املصلني 
ف����ي املراك����ز الرمضانية دليل 
على جناح ادارات املساجد في 
التنظيم واالستقبال والضيافة 
والقراء املتميزين هذا باالضافة 
الى افتتاح 36 معتكفا رمضانيا 
في جمي����ع احملافظات بواقع 6 
معتكفات في كل محافظة ومت 
وضع جميع االستعدادات الالزمة 
التي يحتاجها املعتكفون إحياء 
لسنة رسولنا الكرمي ژ وهذه 
املعتكف����ات تتكف����ل بها وزارة 

د.سعاد الصباح

وليد الشعيب 


