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وفد الرحلة العلمية خالل مغادرته البالد

وصول وفد الرحلة العلمية للبرنامج إلى الديار المقدسة

القراوي: دعم »علماء المستقبل« نابع من إحساس األوقاف 
بمسؤولياتها في اإلسهام في عملية النهضة الحضارية

وص����ل وفد برنامج علماء املس����تقبل الى 
الديار املقدس����ة قادما م����ن الكويت في رحلة 
علمية تستغرق شهرا كامال حيث يدرس طلبة 
العلم املنتسبون للبرنامج حزمة من املقررات 
العلمية في الرحاب الطاهرة لبيت اهلل احلرام 
واملس����جد النبوي على أيدي مشايخ وعلماء 
مختصني في علوم الشريعة اإلسالمية وعلوم 
اآللة يس����اندهم فريق من املشرفني التربويني 
املعنيني بتنمية اجلوانب الروحية والنفسية 
والتربوية من اجل حتقيق التكامل في شخصية 
عالم املستقبل. وقد كان في استقبال وفد برنامج 
علماء املستقبل مندوب رسمي عن القنصل العام 
للبالد بجدة علي الهيفي. وعقب وصولهم الى 

الرحاب الطاهرة لبيت اهلل احلرام، أدى أعضاء 
وفد الرحلة العلمية مناسك العمرة، وانتقلوا 
ليستقر بهم املقام في مقر بعثة احلج الكويتية 
مبكة املكرمة، حي����ث من املقرر ان تبدأ الحقا 

األنشطة العلمية واألنشطة التربوية.
ومن الكويت قال وكيل الوزارة للعالقات 
اخلارجية واحلج املشرف العام على البرامج 
العلمي����ة باملركز العاملي للوس����طية د.مطلق 
القراوي في تصري����ح للصحافيني ان وزارة 
األوقاف واملركز العاملي للوسطية من منطلق 
اميانهما بأن عملية صناعة وانتاج علماء من 
رس����وخ العلم وعمق الرؤية ووسطية الفهم 
وربانية املنهج واتزان النفس وحكمة العقل 

واستقامة السلوك وحسن تدبير شؤون األمة 
امر مبكان كبير من فروض املرحلة. مضيفا: 
اننا منذ انطالقة برنامج علماء املستقبل آلينا 
على انفسنا تبني فكرة البرنامج ودعمه بكل 
الس����بل املتاحة والوسائل املمكنة وتذليل كل 

عقبة أمام هذه املسيرة احلضارية الواعدة.
وبدوره، أثنى مدير برنامج علماء املستقبل 
جعفر احلداد على دور وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية بالكويت في دعم مسيرة برنامج 
علماء املستقبل وتسهيل كل مقومات النجاح 
للبرنامج انطالقا من احساس وزارة األوقاف 
مبسؤولياتها عن اإلسهام في عملية النهضة 

احلضارية لألمة املسلمة.

الخرافي هنأ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في كولومبيا
بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجل���س النواب في جمهورية 
كولومبيا إدغار جوميز رومان مبناسبة انتخابه 

رئيسا للمجلس.
وقال اخلرافي في برقيته: يسرني أن أزجي إليكم 
تهنئة صادقة مبناسبة انتخابكم رئيسا ملجلس 
النواب  في جمهورية كولومبيا الصديقة تقديرا 
وتأكيدا للثقة التي تتحل���ون بها في االضطالع 

مبس���ؤولية تولي هذا املنصب، متمنيا لكم دوام 
التوفيق والس���داد وموقنا م���ن إمكاناتكم التي 
ستسهم في توثيق العمل املشترك بني مؤسستينا 
البرملانيتني والذي سنحرص جاهدين على استمراره 
ومنوه نحو مزيد من التواصل الى آفاق أكثر رحابة 
في قادم االيام. كما بعث اخلرافي ببرقية مماثلة 
الى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كولومبيا 

جاعيير انريغوي سيسرس ليال.

الحمد: نتمنى ازدياد أعمال الخير

افتتاح مسجد في لبنان بتمويل كويتي 
بلغ 42 ألف دينار لتعزيز أواصر المحبة

بي���روت � كون���ا: افتتح في 
منطقة دوح���ة عرمون جنوب 
العاصمة بي���روت أمس صرح 
دين���ي عل���ى نفقة احملس���نني 
الكويتيني من آل قمالس حتت 
رعاية مفتي اجلمهورية اللبنانية 

د.محمد رشيد قباني.
 وأشاد قاضي مدينة صيدا 
الش���رعي محمد هاني اجلوزو 
الذي مثل املفتي قباني في حفل 
افتتاح »مس���جد املرحوم داود 
محمد القم���الس« في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
باأليادي البيض���اء التي عرف 
بها أهل الكويت من خالل أعمال 
اخلير املمتدة في كل لبنان. وقال 
ان بناء هذا املس���جد من شانه 
ان يوط���د أواصر العالقات بني 
املس���لمني مؤكدا على »الوعي 
الكبير الذي ميتلكه اهل الكويت 
ونظرتهم إلى اخوانهم اللبنانيني 
ورغبتهم الدائمة في مد يد العون 
لكي يستطيع اللبنانيون جتاوز 

أزماتهم ومحنهم«.
 من جهته أعرب املستشار في 
سفارتنا لدى لبنان طارق احلمد 
في تصريح ل� »كونا« عن سروره 
الفتتاح هذا املسجد الذي يسمح 
للبنانيني واخلليجيني املسلمني 
بإقامة شعائرهم الدينية معربا 
عن متنياته في ان يشهد لبنان 
املزيد من اعمال اخلير التي يقوم 

بها اهل الكويت في لبنان.
 وأكد احلمد عمق العالقات 

التي جتمع بني الكويت ولبنان 
واصفا إياها بأنها متينة وعميقة 
اجلذور مضيفا انه »عندما يقوم 
الكويتيون باي عمل خيري في 
لبنان فإنهم بذلك يعملون اخلير 
ألهلهم وأحبابهم ويعمرون في 
بلدهم«. وأكد ان افتتاح املسجد 
يأتي في إطار املساعدات الكويتية 
التي تقدم للبنان على املستوى 
الشعبي الفتا الى ان هناك عائالت 
كويتية تقوم مبساهمة أشقائهم 
اللبنانيني في ش���تى املجاالت 
مبينا ان بناء هذا املس���جد هو 
مظهر من مظاهر هذه املساهمة. 
وأشار الى ان املنطقة التي بني 
فيها املسجد في دوحة عرمون 
هي منطق���ة محتاجة إلى مثل 
هذا املسجد لكثافة السكان فيها 
مؤكدا ان وجود هذا املسجد يعزز 
من الدور اإلس���المي واالخوي 

ويثبت أواص���ر احملبة واأللفة 
بني اجلميع. وقال ان مش���روع 
بناء املسجد املذكور مت بني وقف 
الرحمة اخلي���ري مكتب لبنان 
بالتعاون م���ع جمعية التربية 
اإلس���المية وبتمويل من عائلة 
الكويتي املرحوم داود  املتبرع 
محمد القمالس وش���جع احلمد 
الكويتيني على املس���اهمة في 
او مراكز صحية  بناء املساجد 

او خدماتية في لبنان.
من ناحيته، أكد مشعل محمد 
القمالس ان كلفة البناء بلغت 42 
ألف دينار كويتي معربا عن أمله 
في بناء املزيد من بيوت اهلل في 
جميع املناطق اللبنانية  وبني 
املس���جد املذكور وسط منطقة 
س���كنية على مساحة 800 متر 
مربع وهو يتسع ل� 700 مصل 

وتبلغ مساحته 310 أمتار.

ثمن قرار وزير المواصالت بتوفير 2100 خط لمنطقة سلوى

برعاية وحضور وزير األشغال والبلدية 

الحريتي لمعالجة االنقطاع المتكرر للخدمة الهاتفية في الدائرة  األولى

بيت »األعمال الوطنية« يطلق »الوحدة الوطنية تضحية وعطاء« غدًا

حسني احلريتي

جانب من املؤمتر الصحافي )أنور الكندري(صور من ذكرى التحرير

د.محمد البصيري

املفتي د.محمد رشيد قباني طارق احلمد

ثمن النائب حسني احلريتي القرار الذي اتخذه 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري بتوفير 2100 خط هاتفي ل� 12 
قطعة سكنية مبنطقة سلوى داعيا الى املزيد من 
املشاريع الرامية لتوسعة الشبكة الهاتفية وتوفير 
اخلطوط االضافية في جميع مناطق الدائرة االولى 

التي تعاني من نقص في توافر هذه اخلدمة.
وقال احلريتي ان توفير هذه اخلطوط الهاتفية 
سيخفض الكثير من معاناة اهالي منطقة سلوى 
وس���يتيح الفرصة العداد كبي���رة للحصول على 
اخلدمة الهاتفية الس���يما ان منطقة سلوى تشهد 
كثافة س���كانية عالية باالضافة الى وجود الكثير 
من املراكز التجارية فيها مما يش���كل ضغطا على 

الشبكة الهاتفية باملنطقة.
واوضح ان مناطق سلوى والرميثية والساملية 
والصوابر تعاني باالضاف���ة الى نقص اخلطوط 
الهاتفية من االنقطاعات املتكررة للخدمة الهاتفية 
حتى اصبحت هذه املشكلة مزمنة في هذه املناطق 
بالرغم من املناشدات املتوالية للمسؤولني بوزارة 

املواصالت ملعاجلتها اال انها التزال قائمة.
وطال���ب احلريتي وزير املواص���الت د.محمد 
البصيري مبعاجلة مش���كلة االنقطاعات املتكررة 
للخدمة الهاتفية في تلك املناطق باالضافة الى توسعة 
الش���بكة فيها وتوفير العدد االكبر من اخلطوط 
الهاتفية خلدمة اهالي مناطق الدائرة االولى السيما 

سلوى والساملية والرميثية والصوابر.

رندى مرعي
يقيم بيت الكويت لألعمال الوطنية غدا األحد مهرجانا 
وطنيا بعنوان »الوحدة الوطنية تضحية وعطاء« وذلك 
في الذكرى ال���� 19 لالحتالل العراقي على الكويت، وذلك 
برعاية وحضور وزير األش���غال العام���ة ووزير الدولة 

لشؤون البلدية د.فاضل صفر.
وخ���الل مؤمتر صحافي لإلعالن عن أنش���طة املؤمتر 
التي س���تقام على مدى يومني قال رئيس اللجنة املنظمة 
للمهرجان خلف العنزي ان بيت الكويت لألعمال الوطنية 
سيكون محط انظار اجلميع في هذه الفترة ملا يؤرخ من 

وقائع العدوان واالحتالل الغاشم على الكويت لذلك يحرص 
البيت للسنة الس���ابعة على التوالي على إقامة مهرجان 

وطني يجسد التاريخ الذي يريدنا البعض أن ننساه.
وأكد العنزي أنه ال ميكن نس���يان التاريخ واخلالف 
ليس مع الشعب العراقي وإمنا مع نظام شرذم العالقات 
الكويتية العراقية منذ الع���ام 1990، وتابع ان املهرجان 
الذي يقوم بإعداده طلبة الهيكلة سيضم فقرات متنوعة 
ومتثيلية يعرض من خاللها الش���باب رؤيتهم لالحتالل 
إضافة الى قسم باسم شباب الكويت ووعد منهم لصاحب 
السمو األمير باحملافظة على هذا الوطن الغالي الى جانب 

العديد من املفاجآت. وقال العنزي البد في هذه املناسبة 
من االش���ادة بدور كل من ضحى بروحه وس���الت دماؤه 
من أجل الوطن فكانت دماء الش���هداء االبرار هي الطريق 
الصحيح لتحرير الكويت من براثن االحتالل فكان علينا 
ان نوث���ق هذا احلدث املهم في تاريخ األمة من اقامة بيت 

الكويت لألعمال الوطنية ليحكي التاريخ.
ودع���ا العنزي أهل الكويت من مواطنني ومقيمني إلى 
املشاركة في هذا املهرجان على يومني متتاليني ومشاركة 
»كويتيون من أجل الكويت« في اليوم الثالث في املطالبة 

بحقوق الشهيد.

آالف الكويتيين يقضون إجازاتهم في البوسنة
بني األجانب وغالبيتهم من األوروبيني. واش��ار 
ال��ى انه في البداية أب��دى تخوفا من أال يتمكن 
العاملون في مرافق املنتجع من التأقلم مع العادات 
والتقاليد الكويتية اال انه »فوجئ« بتفهم الكويتيني 
ببساطة وسهولة »التباين في العادات والثقافة« 
بني البلدين. وأفاد بأنه توقع ان يشكو الكويتيون 
من »تواضع« اخلدمات الفندقية في البوسنة قياسا 
بتلك املتواجدة في الكويت او الشرق عامة إال ان 

احدا منهم لم يتذم��ر، الفتا الى ان العاملني في 
املرافق الصحية والفندقية يتعاملون بحماس مع 
الكويتيني ليس كزبائن فقط بل »كأصدقاء«. وقال 
بودني��ا ان الطعام الذي يقدم في املنتجع حالل 
ومن انتاج محلي طبيعي، مش��يرا الى انه القى 
اعجابا خاصا من السياح الكويتيني. واوضح ان 
الطبيعة اجلميلة حيث االنهار الصافية واجلبال 
والغاب��ات اخلضراء تضفي ج��وا من االرتياح 

سراييڤو � كونا: تكتظ املنتجعات السياحية 
والصحية واملرافق الرياضية في البوسنة بآالف 
السياح الكويتيني باإلضافة الى الفرق الرياضية 
الكويتية التي تقيم معسكراتها التدريبية هناك 
ما يعد التواجد األكبر للكويتيني في البوس��نة 
حتى اآلن. ويعتبر منتجع »ايليجا« الواقع على 
األطراف اجلنوبية للعاصمة س��راييڤو املوقع 
املفضل للكويتيني اذ يضم مجموعة من الفنادق 
واملالعب املفتوحة واملغلق��ة، ناهيك عن جمال 
الطبيعة املتمثل في منابع نهر البوس��نة داخل 
املنتجع. ويعد املنتجع � الذي أطلق العثمانيون 

والهدوء النفس��ي وينعكس بشكل ايجابي على 
س��لوك زوار البوس��نة. وحول املشكالت التي 
يواجهها فيما يتعلق باملصطافني الكويتيني اشار 
الى ان عدم وجود رحالت جوية مباش��رة بني 
سراييڤو والكويت هي املشكلة األكبر واألصعب 
مناش��دا اجلهات املعنية العمل على تسيير خط 
جوي مباشر بني البلدين على األقل رحلة أسبوعية 
واحدة. وافاد بودنيا بأن الكويتيني يستطيعون 
زيارة البوس��نة دون احلصول على تأشيرات 
دخول )ڤيزا( ما يعتبر عامال مهما لتشجيع حركة 
السياحة في البوسنة، داعيا الى «اكتشاف« البالد 

عليه اسم »ايليجا« ويعني )مكان العالج( � واحدا 
من اش��هر املنتجعات ف��ي اوروبا حيث تتوافر 
فيه املياه املعدنية احلارة والغازية الطبيعية التي 
بنيت عليها مجموعة مراكز نقاهة مختلفة على 
شكل مجموعة فنادق صغيرة ومتوسطة احلجم 
تترابط بسلس��لة من الناف��ورات املائية ضمن 
احلديقة الكبي��رة. واعرب مدير املنتجع د.علي 
بودنيا عن س��عادته بوجود الكويتيني في هذا 
املوقع بهذه الكثافة، مش��يدا في الوقت نفس��ه 
»بالسلوك الطيب والتصرفات الراقية للمصطافني 
الكويتيني« الذين وصفهم بأنهم »األفضل« من 

واخلصائص املميزة التي تتحلى بها. من جانب 
آخر اوضح مدير املنتجع ان السكان البوسنيني 
الق��وا اقامة فرق رياضية كويتية معس��كرات 
تدريبية لها في سراييڤو ومدن بوسنية اخرى 
»بارتياح« كون البوسنيني عموما شعبا يعشق 
الرياضة. وافاد ب��أن الفرق الرياضية الكويتية 
تقوم ببرامج تدريب تتضمن اقامة مباريات ودية 
مع فرق بوس��نية مختلفة وان هذا »االحتكاك« 
الرياضي وفر نوعا من األلفة والصداقة الرياضية 
بني الطرفني ستنجم عنه اتفاقيات تعاون رياضي 

مشترك في املستقبل.


