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»األوقاف« تستأنف 
الموسم الثالث من 

برنامج علماء المستقبل
 قالت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية أمس ان املوسم الثالث 
من برنامج علماء املستقبل يبدأ 
بدورة ربيعية مبس���جد الدولة 
الكبير في 30 اجلاري ويستمر 

أربعة أيام.
وقال مدي���ر البرنامج جعفر 
احلداد ان الدورة تأتي كخطوة 
لتأهيل العلماء الواعدين الذين 
يجمعون بني أصالة املنهج وعمق 
الرؤية ورسوخ العلم وبني الوعي 

مبتطلبات العصر.
وأض���اف احل���داد ان منهج 
ال���دورة يرك���ز على إكس���اب 
العلمية  املهارات  الطالب اجلدد 
والتربوية والشرعية والبحثية 
القرآن  ويس���تكمل خطة حفظ 
الكرمي للدارسني وإكسابهم بعض 

املهارات احلياتية.
وأشار إلى انه من اجل حتقيق 
أهداف الدورة مت توجيه الدعوة 
الى نخب���ة من املتخصصني في 
املهارات املتعددة إللقاء احملاضرات 
على الطلبة املشاركني بالبرنامج 
الدعاة  العديد من  واس���تضافة 

لتوريث اخلبرات لطالبنا.
واوض���ح ان القائم���ني على 
البرنامج حرصوا على ان تتخلل 
العديد من األنش���طة  ال���دورة 
املصاحب���ة كديواني���ة العلماء 
وما يتخللها من خواطر إميانية 
ومسابقات إلضفاء جو مناسب 

ومريح للطلبة.
ان برنام���ج علماء  يذك���ر 
املستقبل هو احد أهم املشاريع 
الطموحة لوزارة األوقاف ويهدف 
الى رعاية الطلبة النابغني في 
الكويت ليصبحوا علماء ربانيني 
موسوعيني ومتخصصني في 
الش���ريعة اإلس���المية  علوم 
ليجمعوا ما بني أصالة املنهج 
والتراث والوع���ي مبتطلبات 

العصر. 

رئيس جمعية العارضية التعاونية 
يعلن انسحابه من مجلس اإلدارة

محمد راتب
اعلن رئيس جمعية العارضية التعاونية فيحان 
املنديل في تصريح صحافي انه قرر االنسحاب من 
مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية، والتفرغ 
لشؤونه الشخصية والعائلية، الفتا الى انه آثر ذلك 
بعد ان ابلغه وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي، بانه لن تت����م اعادة انتخابات 
اجلمعيات التعاونية اال بعد التصديق على القانون 

اجلديد من قبل مجلس االمة.
وجاء انسحاب املنديل بعد اقل من يوم على انعقاد 
اجلمعية العمومية جلمعية العارضية التعاونية 
والتي من خاللها مت����ت تزكيته لعضوية مجلس 

االدارة لثالث س����نوات قادمة. واوض����ح ان التصديق على القانون 
اجلديد يتطلب وقتا طويال، وهو ما دعاه الى االبتعاد بعد ان متت 
تزكيته لثالث سنوات قادمة لعضوية مجلس ادارة جمعية العارضية 

من قبل اهالي العارضية.
واضاف بالقول: ان املدة التي قضيتها في خدمة 
العمل التعاوني قد اثمرت – وهلل احلمد – اجنازات 
كان لها االثر الطيب في هذا املجال، ونظرا لقناعتي 
بان العمل التعاوني هو عمل خدمي، فقد تطوعت 
في����ه برغبتي، وذلك حبا مني ف����ي تقدمي خبراتي 
الهل منطقتي ووطني بصفة عامة، كما ان رغبتي 
في التفرغ لش����ؤون حياتي وعائلتي لن متنعني 
قط من املساهمة والدعم الدائم خلدمة وطني وفي 

اي مجال.
وفي ختام تصريحه توجه املنديل بالشكر جلميع 
اعضاء مجلس ادارة اجلمعية والذين لم يتوانوا في 
دعمه طوال هذه الفترة، وكذلك كل من طالبه باالس����تمرار متمنيا 
التوفيق لرئيس االحتاد القادم وان يضع مصلحة املستهلك بني عينيه 

دائما وابدا، مؤكدا ان هذا املنصب تكليف وليس تشريفا.

بعد تزكيته للعضوية لثالث سنوات مقبلة

فيحان املنديل

م.عبدالعزيز الكليب

الكليب ووزير األراضي الكوري بحثا تبادل 
الخبرات والمشاريع المستقبلية بين البلدين

بحث وكيل وزارة األشغال م. عبدالعزيز الكليب مع 
نائب وزير األراضي واملواصالت والشؤون البحرية 
بكوريا اجلنوبية كوان دو - يوب أمس املش����اريع 
املستقبلية بني البلدين. واستعرض الكليب مع يوب 
خالل اجتماعها أهم املش����اريع اجلارية واملستقبلية 
وسبل التعاون املشترك وتبادل اخلبرات في مجاالت 
العمل. ويقوم الوفد الكوري بزيارة للبالد بدأت أول 
من أمس بهدف الطالع على فرص التعاون بني اجلانب 

الكويتي واجلانب الكوري من حيث التدريب ومعرفة 
الفرص التي ميكن االستفادة منها بني اجلانبني.

ويض����م الوفد الك����وري 13 ش����خصا إضافة الى 
شركات مقاوالت لدراسة جدوى املشاريع في البالد 
لتشجع الشركات الكورية للعمل في الكويت ملا لها 
من سمعة عريقة تضفي نوعا من املنافسة الشريفة 
على املناقصات، وتأتي الزيارة ضمن اتفاقية التعاون 

بني الكويت وكوريا اجلنوبية. 

عباس: إسرائيل مازالت مصممة على مواصلة االستيطان
البراك: »زين« عازمة على االستثمار في قطاع االتصاالت الفلسطيني

الشعب الفلسطيني، مؤكدا »ان 
الكرمية للشعب  توفير احلياة 
الفلس���طيني ودع���م اقتصاده 
ه���و واجب قومي بالنس���بة ل� 
»زي���ن« قبل ان يك���ون اولوية 

استثمارية«.

قطاع االتصاالت الفلس���طيني، 
معربا عن تقديره جلهود الرئيس 
الداعمة لالستثمار  الفلسطيني 
الكويت���ي في فلس���طني, وقال 
ان خل���ق بيئ���ة اقتصادية في 
فلسطني يش���كل اولوية العانة 

تذليل بع���ض الصعوبات التي 
تواجه االستثمارات الكويتية في 
فلس���طني، مؤكدا ان اللقاء كان 

طيبا وناجحا.
بدوره قال د.البراك ان مجموعة 
زين عازمة على االس���تثمار في 

األش���قاء في فلسطني والقضية 
الفلسطينية.

واض���اف ان الش���ق الثاني 
من اللقاء الذي عقد مبش���اركة 
الرئي���س التنفي���ذي ملجموعة 
البراك مت خالله  »زين« د.سعد 

تناول عددا من القضايا السياسية 
واالقتصادية والروابط املشتركة 
ب���ني الكويت وفلس���طني، واكد 
الش���يخ فيصل حرص الكويت 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على دعم 

إس���رائيل عن االستيطان حتى 
املفاوضات«، مشيرا  الى  نذهب 
الى ان إسرائيل مازالت مصممة 

على مواصلة االستيطان.
من جانبه قال الشيخ فيصل 
احلمود ان لقاءه بالرئيس عباس 

اآلن ننتظر ان توقع عليها حماس 
للبدء بتطبيقها«.

وفيما يتعلق باملفاوضات مع 
إسرائيل قال »الى اآلن لم نصل 
الى طريق مفت���وح الن املطلب 
األساس���ي لدينا هو ان تتوقف 

الرئيس  ق���ال  � كونا:  عمان 
الفلسطيني محمود عباس امس 
ان بني فلسطني والكويت تاريخا 
طويال مشتركا من العالقة الطيبة 
واملودة واحملبة، واضاف الرئيس 
عباس خالل مأدبة افطار اقامها 
في مقر اقامته ف���ي عمان على 
شرف سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلمود انه بحث مع الشيخ 
فيصل احلمود عددا من القضايا 
الفلسطينية � الكويتية املشتركة 
»خاصة ان لدينا تاريخا طويال 
من العالقة واملودة واحملبة بني 

الشعبني الشقيقني«.
واعرب الرئيس عباس خالل 
اللق���اء الذي حض���ره الرئيس 
التنفيذي ملجموعة زين د.سعد 
التنفيذي  الب���راك والرئي���س 
ل��»زين« االردن د.عبداملالك اجلابر 
عن امنيات���ه بان يتواصل زخم 
العالقات املش���تركة وان تزدهر 
هذه العالقات مبا يخدم مصالح 

الشعبني الشقيقني.
اكد  الفلسطيني  الشأن  وفي 
الرئيس عب���اس حرص القيادة 
الفلس���طينية عل���ى حتقي���ق 
الوطنية وقال »لذلك  املصاحلة 
الوثيقة املصرية ونحن  وقعنا 

الرئيس الفلسطيني أكد عمق العالقات بين بالده والكويت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوسطا الشيخ فيصل احلمود ود.سعد البراك ود.عبداملالك اجلابر محمود عباس في حديث مع سفيرنا في عمان الشيخ فيصل احلمود ود.سعد البراك

تصدي�ق مجلس األم�ة على قان�ون التعاونيات س�يأخذ وقت�ًا طوياًل


