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«الشؤون»: لجنة للرد على مالحظات ديوان المحاسبة

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن تشكيل جلنة خاصة 
من املختصني في الشؤون املالية واالدارية في الوزارة تتولى الرد 
على كل املالحظات الواردة في تقرير ديوان احملـــاســـبة، على ان 
ترفع مذكرة بالــــــردود التفصيـــلية خالل فترة ال تتعدى الثالثة 

شهور.
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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق خالل لقائه كاترينا غولنر سويت ونيكول نوتشيللي بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني

نيكول نوتشيللي كاترينا غولنر سويت
إياد اخلرافي

(هاني الشمري)

عبداهللا الفارس خالل لقائه سفير بوتان

رئيس التحرير استقبل مستشارة الشؤون الثقافية واإلعالمية بالسفارة األميركية
إياد الخرافي: جهود جبارة إلنقاذ سمكة القرش

توجه رئيس مجلس إدارة 
النادي العلمــــي إياد اخلرافي 
بالشكر الى الهيئة العامة للبيئة 
واهتمام وتوجيهات مدير عام 
الهيئة د.صالح املضحي، الذي 
طلب بإعطاء سمكة القرش مهلة 
٤٨ ساعة للخروج مبفردها قبل 
إطالق عملية التحرير من قبل 
فرق اإلنقاذ، كما أثنى على أعمال 
املركز العلمي وجهود مركز عام 
املركــــز م.مجبل املطوع. وقال 
اخلرافي ان دورهم ال شــك في 

انه يصـب في خـدمة البـيئة الكــويــتـية واتضـح 
جليـا بجـهودهــم في حتـرير سـمكة الـقـرش التـي 
علـقـت باملـاريــنا مول. واستطرد نود االفادة بأنه 
قد مت اجراء اتصاالت مكثفة مع جهات خارجية 
للتعامل مع هذا احلدث بصورة صحيحة حيث 

انها اول مرة حتدث بالكويت 
ولكن نرجع سبب تأخير حترير 
القرش إلصابته في اليوم األول 
من احد املوظفني باملارينا واملهلة 
التــــي طلبتها الهيئــــة العامة 
للبيئة بإعطاء القرش ٤٨ ساعة 
للخروج مبفــــرده من املنطقة 
احملاصر فيها، اضافة الى الوقت 
الذي استغرقته خطة التحرير 
وانتظار ردود اجلهات اخلارجية 
وجتهيز املعدات الالزمة لعملية 
اإلنقاذ، حرصت الفرق املشاركة 
في إنقاذ وحتريــــر القرش على ان تتم العملية 
بالصورة الصحيحة والتروي في عملية اإلنقاذ 
حرصا على سالمة سمكة القرش في املقام االول 
واحملافظة عليها من اجل اطالقها في املياه الكويتية 

للتكاثر والتعايش.

اســـتقبل رئيس التحرير الزميل يوســـف خالد يوسف املرزوق 
مستشارة الشـــؤون الثقــافية واإلعالمية في السفارة األميـــركية 
كاترينا غولنر سويت ترافقها امللحق اإلعالمي نيكول نوتشيللي.تخلل 
اللقاء حديث حول املســـتجدات وســـبل دعم التعاون في املجـــالني 

اإلعـــالمي والصــحافي.
حضر اللقاء مدير التحرير الزميل محمد احلسيني.

الفارس بحث مع سفير بوتان التعاون الثنائي
استقبله بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا لبالده في الكويت

انطالق منتدى «من استعد استمد» في نسائية اإلصالح االجتماعي اليوم
تستضيف اللجنة النسائية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
بالتعاون مـــع ادارة الثقافة 
اإلســـالمية بوزارة األوقاف 
والشـــؤون اإلسالمية اليوم 
الداعية د.علي أبواحلسن من 
العربية السعودية،  اململكة 
وذلك ضمن املنتدى الثقافي 
الذي انطلق خالل شهر شعبان 
حتت شـــعار «من اســـتعد 
اســـتمد» خالل الفترة من ٢ 
وحتى ٤ اجلاري من أجل تقدمي 
باقة متميزة من احملاضرات 
الدعوية للنساء على مسرح 

اللجنة في الشامية.
وقالت مديرة اللجنة غدير 
السابج ان أولى احملاضرات 
التي يقدمها د.أبواحلسن تبدأ 
اليوم حتت عنوان «الشخصية 
املفتاحية» ويوضح خاللها 
املفهـــوم  كيفيـــة جتســـيد 
النبوي بـــأن نكون مفاتيح 
للخير مغاليق للشر ونرقى 
بذلك الى ان نصبح إنســـانا 
فتوحا، موضحة ان احملاضرة 
الثانية ستتطرق الى «هندسة 
الشعائر» وكيف جنعلها خطة 
عملية لتحديد هدفنا املركزي 
الذي سنستقبل به رمضاننا 

الى  العيش به  القادم وكيفية 
نهاية الشهر الكرمي.

اليوم  ان  السابج  واضافت 
الثقافـــي  الثانـــي للمنتـــدى 
سيتحدث به د.أبواحلسن عن 
«اللياقة الروحانية» ويوضح 
خاللهـــا كيفية بناء أنفســـنا 

إميانيا وذلك من خالل تصميم 
كل متدرب ومتدربة لبرنامجها 
اإلمياني الشخصي وفق منهجية 
العبادي، مبينة ان  التخطيط 
احملاضرة الثانية تتحدث عن 
مفهوم «األمومة النوعية» وهي 
دورة مفاهيمية تربوية تعرف 

األم كيف تخطط مستقبل طفلها 
وماذا ســـيحدث لو لم تخطط 
األم وكذلك ستتعرف األم على 
ثالثية احلب اإلبداعي بينها وبني 
طفلها بحيـــث تصبح األم أما 
غير عادية ويكون طفلها نتاجا 

إلبداع التربية.

استقبل محافظ 
الفريـــق  حولـــي 
عبـــداهللا الفـــارس 
في مكتبـــه مببنى 
احملافظة شـــيراب 
تنزين سفير مملكة 
بوتـــان مبناســـبة 
تعيينه سفيرا جديدا 
لبالده لدى الكويت. 
ومت خـــالل اللقـــاء 
تبـــادل االحاديـــث 
الودية التي تناولت 
الثنائية  العالقـــات 
التعـــاون  واوجـــه 
املشترك بني البلدين 
الصديقني وســـبل 
تدعيمها. وقد رحب 
احملافظ بالســـفير 
الزائر متمنيا له طيب 
االقامة في الكويت.


