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الفالح: دورة علماء المستقبل
تنمي علم مهارات الحياة

ملا لهذه املهارات ومستحدثات 
العصر م���ن تأثير، مضيفا 
ان مه���ارات احلي���اة تكون 
من خ���ال التخطيط اجليد 
 له���ا وحتدي���د األه���داف
والتعام���ل مع مس���تجدات 

العصر.
وم���ن جهته ق���ال مدير 
برنام���ج علماء املس���تقبل 
جعفر احلداد ان كل الطاقات 
واالمكانيات مسخرة لبناء هذا 
اجليل من علماء املستقبل، 
مش���يرا ال���ى ان انش���طة 
البرنامج بشكل عام والدورة 
الربيعية الثالثة بشكل خاص 
»تأتي في ظل احساس متنام 
بواجبنا نحو مجتمعنا وامتنا 

االسامية«.
وذكر احلداد ان البرنامج 
لن يألو جه���دا في صناعة 
عال���م املس���تقبل وحتقيق 
اله���دف املأم���ول واملنتظر 
منه اضاف���ة الى العديد من 
األنشطة بجانب املهارات التي 
حتث على ختم القرآن الكرمي 
واحلصول على السند لبعض 
طابه وامتام ختمه بجانب 
بعض املس���ابقات الثقافية 

والترفيهية.

تواص���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية أنشطة 
ال���دورة الربيعي���ة الثالثة 
لبرنامج علماء املستقبل الذي 
يقام مبسجد الدولة الكبير 
حتت شعار »بالعلم نسمو 

وباملهارة نرتقي«.
وشدد وكيل الوزارة د.عادل 
الفاح في تصريح صحافي 
خال زيارته للبرنامج امس 
على اهمية علم مهارات احلياة 
والعلم الشرعي، مشيرا الى 
ان الوزارة تهدف الى العالم 
املوس���وعي من خال العلم 
الش���رعي الراسخ مع الفكر 
النافذ والفهم الدقيق وعمق 

ووضوح الرؤية.
وأوضح ان الدورة تأتي 
في اطار االهتمام باملهارات 
احلياتية املتعددة وبعلوم 
اآلل���ة ملا له���ا م���ن اهمية 
كبي���رة ف���ي حي���اة العالم 
املسلم باالضافة الى معرفة 
املش���اركني مبجموع���ة من 
املهارات الفكرية واحلياتية 
والتي تضمن لعالم املستقبل 
القبول والنجاح املجتمعي 

اثناء دعوته.
الوكيل  ق���ال  من جانبه 
املس���اعد للتنس���يق الفني 
والعاقات اخلارجية واحلج 
املشرف العام على البرامج 
العاملي  العلمي���ة باملرك���ز 
للوسطية د.مطلق القراوي 
ان الوزارة حترص على تقدمي 
الازم لصناعة  الدعم  كامل 
علماء املس���تقبل ألنهم أمل 

األمة.
وأشار القراوي الى اهمية 
املهارية  مثل هذه األنشطة 
وعلم اآللة في صياغة عقل 
ووجدان الطاب بالبرنامج 

استقبل رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد 
مبكتبه سفيرنا لدى مملكة 

تايلند حفيظ العجمي.

الخالد التقى 
سفيرنا لدى تايلند

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير حفيظ العجمي

األمير استقبل محافظ البنك المركزي ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

واس���تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 

بيان ظهر امس محافظ البنك املركزي ورئيس فريق العمل املهني 
املتخص���ص ذي الصفة التنفيذية ملتابعة ومعاجلة انعكاس���ات 
االزمة االقتصادي���ة العاملية وتداعياتها على الوضع االقتصادي 

واملالي في الباد الشيخ سالم العبدالعزيز.
كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 

بيان صباح امس رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن 
والنائب االول للرئيس ه���ال املطيري والنائب الثاني للرئيس 

خالد الصقر واعضاء الغرفة.
واس���تقبل صاحب الس���مو االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
بقصر بي���ان صباح امس نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير 

 اخلارجي���ة الش���يخ د.محمد الصب���اح يرافقه وزير الش���ؤون
اخلارجية بجمهورية الهند س.م كريشنا وذلك مبناسبة زيارته 

للباد.
وحضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.

صاحب السمو التقى ولي العهد والمبارك ووزير الخارجية الهندي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز صاحب السمو األمير مستقبال علي الغامن وهالل املطيري وخالد الصقر واعضاء غرفة التجارة والصناعة

ولي العهد استقبل وزير الديوان و3 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه وزير ش���ؤون الديوان االميري 

الشيخ ناصر صباح االحمد.
واس���تقبل س���موه وزي���ر الداخلية الش���يخ جابر 

اخلالد.

كما اس���تقبل س���موه محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز.

واستقبل س���موه رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 

البدر.
كما استقبل سموه الشيخ سالم صباح الناصر.

واستقبل سموه رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 

محمد اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير 
 الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد واملستشار
بديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء د.اس���ماعيل 

الشطي.

سموه التقى البدر والخالد ومحافظ البنك المركزي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال م.جاسم البدر سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبالً الشيخ ناصر صباح األحمد

رئيس الوزراء استقبل وزير الخارجية الهندي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد امس في مجلس األمة وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وزير الشؤون اخلارجية حلكومة الهند س.م.كريشنا 

والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للباد.

حضر املقابلة وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ووكيل الشؤون احمللية بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء ناي����ف الركيبي ومدير إدارة آس����يا بوزارة 
اخلارجية الس����فير محمد املجرن الرومي وس����فيرا 

البلدين.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير اخلارجية الهندي

محمد الصباح تلقى رسالتين
من نظيريه في المالديف وكوبا

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير اخلارجية في جمهورية 
املالديف د.احمد الش���هيد تتعلق بالعاقات الثنائية بني البلدين 

وسبل تعزيزها.
كما تلقى الش���يخ د.محمد الصباح رس���الة خطية من وزير 
خارجية كوبا الس���يد برونو رودريغ���ز باريلا تتصل بتوطيد 

الشيخ د.محمد الصباحالعاقات بني البلدين الصديقني.

السفير عبداللطيف املواش

المواش: رئيسة وزراء بنغالديش تزور 
الكويت 8 الجاري في إطار تعزيز العالقات

الس���مو األمير الشيخ صباح 
التهان���ي والتبريكات  االحمد 
مبناس���بة الذك���رى الرابع���ة 
لتوليه مقاليد احلكم«، مشيدا 
باالجنازات الكبيرة التي حتققت 
خال تولي سموه مقاليد احلكم 

في الباد.
وعبر املواش عن بالغ تهانيه 
الى الشعب الكويتي بعودة سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
س���الم العلي ساملا معافى الى 

اهله ومحبيه.
الس���مو  يذكر ان لصاحب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
دورا تاريخيا بارزا في االعتراف 
التي استقلت في  ببنغاديش 
عام 1971 من قبل املجتمع الدولي 
واقناع الشيخ مجيب الرحمن 
وهو أول رئيس وزراء بنغالي 
منتخب ووالد الشيخة حسينة 
بحضور قمة املؤمتر االسامي 
الباكستانية  في مدينة الهور 

عام 1974.

اتفاقيات ثنائية  يربطهما من 
من ش���أنها ان تعزز الروابط 

واملصالح املشتركة.
وقال ان الكويت لن تنسى 
دور القوات العسكرية البنغالية 
في تطهير معظم اراضي الكويت 
من االلغ���ام التي خلفها الغزو 

العراقي الغاشم.
واضاف »انن���ي انتهز هذه 
املناسبة ألرفع الى مقام صاحب 

أعلن سفيرنا لدى بنغاديش 
عبداللطيف املواش ان رئيسة 
وزراء بنغادي���ش الش���يخة 
حسينة ستزور الباد في الثامن 
من فبراير اجلاري بدعوة رسمية 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وأضاف املواش في اتصال 
هاتفي مع »كون���ا« ان زيارة 
التي تستمر  الشيخة حسينة 
يومني ستشكل عامة بارزة في 
العاق���ات الثنائية اضافة الى 
انها تأتي ضمن تعزيز أواصر 

الصداقة القائمة بني البلدين.
وعب���ر املواش ع���ن االمل 
الزي���ارة ناجحة  بأن تك���ون 
وحتقق أهدافها نظرا الى رغبة 
الكويت وبنغاديش في تعزيز 

عاقاتهما.
وأوضح ان عاقات البلدين 
ف���ي جميع املجاالت  متطورة 
السيما السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة اضاف���ة الى ما 

المالك: دعم التأثير اإليجابي للقنوات العربية
وتعزيز دورها في حماية النشء

ويأتي تش���كيل هذه اللجنة 
تأكيدا للدور الكبير الذي تلعبه 
الفضائي���ات والقنوات العربية 
ودور مؤسسات املجتمع اخلليجي 

في حماية النشء.
كم���ا يهدف االجتم���اع الذي 
اختتم امس الى مساندة التأثير 
االيجابي للقنوات العربية التي 
تسهم في توفير الغذاء الفكري 
السليم لاجيال اخلليجية التي 
تعد الثروة احلقيقية لدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وكان الشيخ املالك قد ترأس 
هذا االجتماع باعتبار أن الكويت 
ت���رأس أعمال ال���دورة احلالية 

للمجلس.
ويضم الوفد املرافق للشيخ 
فيصل املالك كا من مدير ادارة 
إعام مجل���س التعاون بوزارة 
االعام الكويتية مشعل الذايدي 
ومراقب مكتب وكيل وزارة االعام 

خالد العبيد.

وذكر املالك ان املجتمعني أيدوا 
االقتراح بشأن البرامج واخلطط 
املناسبة لتفعيل توصيات منتدى 
القيمي  الفضائيات والتح���دي 
واالخاقي الذي يواجه الشباب 
التعاون  اخلليج���ي وتعزي���ز 
والتنسيق بني اجلهات املختصة 

في دول مجلس التعاون.

أش���اد وكي���ل وزارة اإلعام 
الش���يخ فيصل املال���ك بنتائج 
االجتماع األول للجنة التنسيقية 
الدائمة ل���وكاء وزارات اإلعام 
واملؤسسات اإلعامية واألمانة 
العام���ة في مج���ال الفضائيات 
والشباب بدول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
وقال املالك الذي ترأس االجتماع 
ف���ي تصريح ل� »كونا« امس ان 
االجتماع أقر إعداد إستراتيجية 
خليجية مشتركة تهدف الى درء 
التأثير السلبي لبعض الفضائيات 

على النشء.
وأضاف ان االجتماع س���عى 
ال���ى تطوير املعايي���ر والنظم 
االسترش���ادية الازم���ة لزيادة 
مستوى التنسيق والتعاون بني 
اجلهات ذات االختصاص وسد 
النقص احلاصل في مجال القوانني 
والتشريعات واالنظمة املنظمة 

للفضائيات.

أشاد بنتائج اجتماع وكالء إعالم التعاون
بدعوة رسمية من رئيس الوزراء

الشيخ فيصل املالك

د. عادل الفالح


