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وزير الداخلية تفّقد الحدود الشمالية والجنوبية وشكر القيادة السياسية على دعمها الالمحدود للمؤسسة األمنية

تطبيق القانون على الجميع وحسن التعامل مع المسافرين والعمل بروح الفريق الواحد 

الخالد: حماية الوطن وصيانته واجب مقدس

واصل وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جوالته على 
قطاعات وزارة الداخلية في إطار االستراتيجية العامة 
لتحديث العمل بها وتطوير آلياته ودفع مسيرة العمل 
األمني قدما الى األمام، حيث قام صباح أمس بجولة على 
احلدود الشمالية واجلنوبية، رافقه خاللها وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون أمن احلدود اللواء الشيخ محمد 
اليوسف ومدير عام اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 
اللواء عبداهلل املهنا. وبدأ الشيخ جابر اخلالد جولته 
بزيارة مركز جزيرة أم املرادم، حيث كان في استقباله 
لدى وصوله ضباط وأفراد املركز واجلوازات واجلمارك. 
ونقل اليهم حتيات القيادة السياسية العليا ممثلة في 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. وتعرف على طبيعة عمل ومهام 
املركز وقد أبدى عددا من املالحظات على بعض األمور 
باملركز، وأصدر تعليماته في هذا الشأن، وطالب بتوفير 

جميع االحتياجات وسبل الراحة جلميع العاملني به.
ثم توجه الش����يخ جابر اخلالد إل����ى إدارة احلدود 
اجلنوبية »مركز ش����رطة الرديفة« حيث اس����تمع الى 
آلية وطبيعة عمل هذا املركز واطلع على جهوزية رجال 
املركز وجهودهم بدعم املراكز احلدودية األخرى، متمنيا 
له����م املزيد من احلرص واليقظة واالنتباه فهم س����ور 
الوطن وأمنه، ثم انتقل الى منفذ الساملي حيث كان في 
استقباله ضباط وأفراد منفذ الساملي. وقد نقل الشيخ 
جابر اخلالد إلخوانه وأبنائه رجال األمن حتيات القيادة 
السياسية العليا. وأعرب وزير الداخلية عن االمتنان 

العميق والشكر والتقدير الكبير للقيادة السياسية العليا 
على دعمها ومساندتها الالمحدودة للمؤسسة األمنية، 
وأكد ان حماية الوطن وصيانته واجب مقدس، مثمنا 
جهود رجال األمن وجهوزيتهم وشجاعتهم وسرعتهم 
في االس����تجابة ملواجهة أي طارئ، مؤكدا انهم حصن 
الكويت احلصني وخط دفاعها األول، وحثهم على تطبيق 
القانون على اجلميع، وحسن التعامل، مع املسافرين 
)املغادرين والقادمني( وطالبهم بالعمل بروح الفريق 
الواحد من اجل أمن الوط����ن وأمان مواطنيه. وتوجه 
اخلالد والوفد املرافق بعد ذلك الى معبر االرتال )معبر 
التحالف سابقا(، واستمع الى إيجاز كامل عن نظام العمل 
في املعبر واإلجراءات املتبعة للتفتيش والتدقيق فيه 

من خالل العبور بهذا املعبر.
واختتم جولته مبركز خباري العوازم باالستماع الى 

إيجاز عن عمل هذا املركز ومدى جهوزيته.
وذكر ان الوطن يزهو ويفخر بأبنائه البواسل رجال 
قطاع أمن احلدود الذين يبذلون كل جهد ممكن من أجل 
حماية الوطن. وتوجه الى اخوانه وأبنائه رجال األمن 
الذين زارهم في جولته بالتهنئة مبناسبة مطلع العام 
الهجري اجلديد، موضحا املعاني الس����امية والنبيلة 
التي ترتبط بهذه املناسبة. وأعرب عن تقديره لعطائهم 
وحتملهم املشاق وابتعادهم عن أسرهم من اجل الوطن. 
وأصدر وزير الداخلية توجيهاته ومالحظاته لتطوير 
آلية العمل، مبرزا ان مراكزنا األمنية ومخافرنا املتقدمة 
ستلقى كل دعم تقني وفني وبشري، فأمن الوطن يعلو 

فوق أي اعتبار.

أشاد بدعم نقابة المهندسين اللبنانيين له في انتخابات رئاسة االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية

عادل الخرافي:  آن األوان ألن يحصل المهندسون العرب 
على فرصتهم في تولي قيادة العمل الهندسي في العالم

داعيا الى مزيد من الدعم لتحقيق 
اخلطة التي وضعها م.اخلرافي. 
واش���ار م.القحطاني الى ان تلك 
اخلطة وضعتها جمعية املهندسني 
الكويتية ملس���اعدة املهندس���ني 
العرب »في التعليم وبناء القدرات 
البش���رية ومجاالت املهندسنني 

حديثي التخرج والشباب.
 اضاف���ة ال���ى تفعيل جلنة 
التركيز  البيئة والطاقة وكذلك 
على الدور التنموي ومس���اعدة 

الدول النامية«.

في دعم مرش���ح العرب م.عادل 
اخلرافي للترشح ملنصب االحتاد 
العاملي للمنظمات الهندس���ية«، 
مبين���ا ان »نقاب���ة املهندس���ني 
اللبنانيني هي اول من قدم اسم 
اخلرافي للترشيح رسميا«. وأكد 
م.القحطان���ي ان »الوصول الى 
هذا املنصب العامل���ي لن يكون 
النهاية حيث س���يتم تس���خير 
الطاقات واجله���ود وترجمتها 
الى واقع يخدم االنس���انية اوال 
التقني واملهني ثانيا«،  واملجال 

العميق لنقابة املهندسني اللبنانية 
ملساندتها نظيرتها الكويتية في 
العديد من املناسبات سواء على 
مس���توى االحتادات العربية او 
املنظمات االجنبية، مؤكدا عمق 
الروابط املتينة التي جتمع بني 
الشعبني الكويتي واللبناني على 

جميع االصعدة.
وأوضح م.القحطاني ان الهدف 
من وراء زيارة وفد املهندس���ني 
الكويتيني الى لبنان «تقدمي الشكر 
للمهندس���ني اللبنانيني لدورهم 

جرت في الكويت وادت الى فوز 
اخلرافي«، مؤكدا ان فوز م.اخلرافي 
برئاسة االحتاد العاملي »هو فوز 
جلميع املهندسني العرب«. وقال 
م.العاليلي ان فوز اخلرافي من 
شأنه ان يشجع املهندسني العرب 
الى مراكز عاملية  على الوصول 
لم يكن باستطاعتهم شغلها في 
املاضي، الفتا الى ان »هذا النجاح 
لم يأت من فراغ بل من جهد وعمل 
ومثابرة من جمي���ع االطراف«. 
اما م.القحطاني فعبر عن شكره 

بيروت - أمير زكي
اك���د رئيس االحت���اد العاملي 
للمنظم���ات الهندس���ية م.عادل 
اخلراف���ي ام���س اهمي���ة تولي 
املهندس���ني العرب قيادة العمل 
الهندسي العاملي خلدمة االنسانية 
العرب  وإبراز قدرات املهندسني 

ودعمهم على الصعيد العاملي.
جاء ذلك في تصريح للخرافي 
ل� »كونا« عقب اجتماعه ورئيس 
جمعية املهندسني م.طالل القحطاني 
والوفد املرافق مع نقيب املهندسني 
اللبنانيني م.بالل العاليلي لتقدمي 
الشكر لنقابة املهندسني اللبنانية 
على الدع���م الذي قدمته الجناح 
اخلرافي في االنتخابات التي جرت 
اخيرا في الكويت وأدت الى فوزه 
برئاسة االحتاد العاملي للمنظمات 

الهندسية.
واش���اد م.اخلراف���ي بالدعم 
ال���ذي قدمته نقابة املهندس���ني 
اللبنانية إلجناحه في انتخابات 
رئاسة االحتاد العاملي للمنظمات 
الهندسية، مؤكدا ان تعاون وتكامل 
املهندسني العرب هو السبب وراء 
جناحه في تلك االنتخابات وعلى 
رأسها نقابة املهندسني اللبنانية 
التي رشحته لتولي هذا املنصب. 
واش���ار م.اخلرافي الى ان هناك 
جهودا حثيثة تبذل على اكثر من 
صعيد لك���ي يحصل لبنان على 
رئاس���ة جلنة التعليم الهندسي 
العامل���ي للمنظمات  في االحتاد 
الهندسية ليضاف الى االجنازات 
العربية على هذا الصعيد، الفتا 
الى ان جلنة التعليم تعتبر من 
اهم اللجان في االحتاد العاملي ألنها 
تقود العمل الهندسي العاملي بشكل 
حقيقي. وقال انه »ان االوان ألن 
العرب على  يحصل املهندسون 
فرصتهم في قيادة العمل الهندسي 
الكثير  ان  العال���م الس���يما  في 
منهم يتمتعون بكف���اءة كبيرة 
على مس���توى العالم ويقودون 
مؤسس���ات علمية متقدمة«. من 
جهته اشاد م.العاليلي بالتعاون 
الكويتيني  القائم بني املهندسني 
ونظرائه���م اللبنانيني، مبينا ان 
»ه���ذا التعاون جتل���ى في أبهى 
التي  صورة خ���الل االنتخابات 

الشيخ جابر اخلالد متوسطا العاملني في إدارة منفذ الساملي

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير واملدير العام الزميل عدنان الراشد خالل استقبال 
)هاني الشمري(وفد جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين

رئيس التحرير مستقبال القنصل العام ملصر السفير صالح الوسيمي

الشيخ جابر اخلالد في صورة تذكارية مع العاملني في مركز شرطة الرديفة

م.القحطاني مكرما بالل العاليلي

م.طالل القحطاني وم.عادل اخلرافي خالل االجتماع في نقابة املهندسني اللبنانية

»الشؤون«: 4 فئات للمبرات الخيرية 
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان إدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات قد انهت العمل في الدراسة 
التقيمية اخلاصة بأعمال املبرات اخليرية وباشرت 
تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن هذه املبرات. وبني 
ان الدراسة خلصت الى تصنيف املبرات اخليرية الى 
4 فئات الفئة األولى مبرات اش����هرت وتزاول اعمالها 
بشكل منتظم ومعتمدة على مبدأ الشفافية والتعاون 
مع الوزارة وتقدمي تقاريرها املالية واإلدارية بشكل 
منتظم نهاية كل س����نة مالية وتسير بشكل سليم. 
ويتابع املصدر اما الفئة الثانية فهي مبرات أشهرت 
ولم يحن بعد موعد تقدمي التقارير املالية واإلدارية. 
وتقوم اإلدارة املختصة مبراقبة ادائها. أما الفئة الثالثة 
فهي مبرات اشهرت وحادت عن اهدافها ومت التعامل مع 

مخالفتها واعيدت إلى الطريق الصواب وتعمل وفق 
االنظم����ة وتراقب الوزارة اداءها حالها حال أي مبرة 
مشهرة. أما الفئة الرابعة فمبرات مشهرة تزاول اعمالها 
لكنها حادت عن الصواب ومتت مخاطبتها اكثر من 
مرة ووجهت الدعوة لها من قبل اإلدارة املعنية بعملها 
لشرح تلك املخالفات بهدف ازالتها ولكن دون جدوى مما 
حدا بالوزارة التخاذ االجراءات القانونية واولها ايقاف 
احلسابات املصرفية، ومن ثم طلبت االدارة املختصة 
من الوزارة اتخاذ اجراءات شديدة وصارمة جتاه هذه 
املبرات ملعاجلة اخللل بالعمل وإزالة املخالفات. واكد 
املصدر ان هدف الوزارة ليس احلد من أعمال املبرات 
اخليرية بل حتقيق االهداف املنش����ودة لهذه املبرات 
والعمل على حتويلها ملنابع العمل اخليري وتوسيع 

الرقعة اجلغرافية لهذا العمل السامي.

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة املـدلـج الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

عبدالرحمن مدلج حممد املدلج
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

رئيس التحرير استقبل رئيس وأعضاء مجلس
 إدارة جمعية أهالي الشهداء األسرى والمفقودين

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق رئيس مجلس إدارة جمعية 
أهالي الشهداء األس���رى واملفقودين فايز 
العنزي، ونائب رئيس مجلس اإلدارة صالح 

الشمري وعضو املجلس حسن العوير.
حضر اللق���اء نائب رئي���س التحرير 
واملدير العام الزميل عدنان الراشد، وناقش 
احلضور عددا من القضايا املش���تركة، في 

نهاية اللقاء قدم العنزي درعني تذكاريتني 
ل���كل من الزميلني يوس���ف خالد املرزوق 

وعدنان الراشد.
كما استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد املرزوق القنصل العام جلمهورية مصر 
العربية السفير صالح الوسيمي، وتناول 
اللق���اء بحث التع���اون الثنائي وعددا من 

القضايا املشتركة.

بحث مع القنصل العام لمصر عددًا من القضايا المشتركة


