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الناصر وعميد السلك الديبلوماسي عبداألحد إمباكي

الشيخ خليفة الناصر متوسطا علي الشمري وعلي الهاجري والشيخ طالل الناصر وعدنان القالف وعبدالعزيز الرباح

الشيخ خليفة الناصر وعباس النقي وصافي املطوع خالل الغبقة

خليفة الناصر 
استقبل املهنئني 
في غبقته السنوية

الش���يخ د.خليفة  أق���ام 
الناص���ر الصب���اح غبقت���ه 
الس���نوية واستقبل املهنئني 
بشهر رمضان املعظم وتوافد 
على ديوانية الناصر لفيف من 
الشيوخ والسفراء وقياديي 

القطاع النفطي.

احلرس الوطني يفرج عن جميع 
املوقوفني انضباطياً مبناسبة عيد الفطر

الكويت واألمت����ني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن 
والب����ركات وان ي����دمي على 
الكويت نعمة األمن واألمان 
في ظل قيادتها الرشيدة. هذا 
وأصدر وكيل احلرس الوطني 
بالتكليف اللواء الركن م.هاشم 
عبدال����رزاق الرفاعي قرارا 
باإلفراج عن جميع منتسبي 
احل����رس الوطني املوقوفني 
انضباطيا، بناء على تعليمات 
القيادة العليا للحرس الوطني 
اكتفاء باملدة التي قضاها كل 
منهم ليشاركوا أسرهم فرحة 

العيد السعيد.

تق����دم رئي����س احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل 
األحمد بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد القائد األعلى للقوات 
املسلحة وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وإلى 
منتس����بي احلرس الوطني 
من ق����ادة وضباط وضباط 
صف وأفراد مبناس����بة عيد 
الفطر السعيد، سائلني اهلل 
العلي القدير ان يعيده على  اللواء ركن م.هاشم الرفاعي

الشيخ مشعل األحمد سمو الشيخ سالم العلي

»الغوص« يطالب بحماية
الكائنات البحرية في موقع جسر جابر

جانب من أعمال الردم في جسر جابر

دع����ا فريق الغ����وص الكويت����ي باملبرة 
التطوعي����ة البيئية الى وق����ف أعمال الردم 
احلالية مبش����روع جس����ر جابر في جنوب 
جون الكويت حلني تنفيذ عمليات نقل جميع 
الكائنات البحرية القاطنة في موقع الردم.

وذكر الفريق خالل بيان صحافي أن جون 
الكويت يتمتع ببيئات متميزة تتطلب االهتمام 
املباش����ر للحفاظ على احلياة البحرية فيه، 
وأن أعمال الردم تعتبر مخالفة لالشتراطات 
البيئية الدولية والتي تراعي تقليل املضار 
البيئية ملثل هذه املشاريع. وبني الفريق أن 
مواقع الردم احلالية في أعماق ضحلة من متر 
ونصف املتر الى 3 أمتار ومبساحة 4 آالف 
متر مربع وه����ي تعج بالعديد من الكائنات 

البحرية ومس����تعمرات الشعاب املرجانية، 
ومن السهولة رفع هذه الكائنات بطرق عديدة 
وفريق الغوص والكثير من املتطوعني على 

استعداد لتنفيذها خدمة للبيئة البحرية.
وطالب الفريق اجلهات البيئية والعلمية 
املختصة بالتدخل السريع لوقف قرار أعمال 
الردم حفاظا على احلياة البحرية في جون 
الكويت، كما طالب القوارب والسفن بضرورة 
االبتعاد عن مواقع عمل اجلسر خلطورتها 
املالحية. واجلدير بالذكر ان فريق الغوص 
ومنذ ثمانية شهور شكل غرفة عمليات دائمة 
ملراقب����ة أعمال املش����روع ملعاينة اجلوانب 
البيئية واملالحي����ة، ويقوم بإجناز طلعات 

دورية ملتابعة األعمال.

غالف الكتاب

ليلى الشافعي

إدارة اإلع���الم  أجن���زت 
الوقفي���ة باألمانة  والتنمية 
العامة لألوق���اف عدة برامج 
تلفزيونية وإذاعية وبعض 
اإلصدارات املهمة خالل الشهر 
الفضيل. وأكد مراقب العالقات 
العامة واإلعالم وائل الشطي 
حرص األمانة على رفع درجة 
الوقف لدى  الوعي بثقاف���ة 
املجتمع من خالل الوس���ائل 
اإلعالمية املطبوعة واملسموعة 
واملقروءة، مشيرا إلى برنامج 
أوقاف اخلير اإلذاعي الذي يبث 
في إذاع���ة الكويت لتعريف 
املستمع بأنشطة األمانة العامة 

لألوقاف.
 وأوض���ح الش���طي أن 
األمانة أصدرت كتاب »الوقف 
اإلسالمي.. حقائق مضيئة« 
من إعداد مستش���ار التوعية 
العام  الوقفية مبكتب األمني 
لألمان���ة العام���ة لألوق���اف 
د.عيسى القدومي والذي حوى 
150 حقيقة، مقسمة على 15 
مجاال من املجاالت التي يخدمها 
الوقف ويرعاها، وينميها ليدوم 
عطاؤها للمجتمع واألمة، وقد 
جعلها في نقاط يعضد بعضها 

بعضا.

»الوقف اإلسالمي.. 
حقائق مضيئة« أحدث 

إصدارات »أمانة األوقاف«


