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الخالد بحث مع الفايز القضايا المشتركة 

سفيرنا بالرياض هنّأ منصور بن متعب 

إدارة اإلفتاء دّشنت موقعها على اإلنترنت

اس���تقبل رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد مبكتبه امس سفير 
اململكة العربية السعودية 
الب���اد د.عبدالعزيز  لدى 

الفايز.
اللق���اء  خ���ال  ومت 
استعراض وبحث العاقات 
الثنائي���ة ب���ن البلدي���ن 
الش���قيقن والقضايا ذات 
االهتمام املشترك، اضافة الى 
آخر التطورات واملستجدات 
على الس���احتن االقليمية 

والدولية.

احلافلة بالنجاحات والعطاءات 
من أجل خير ومناء وتقدم اململكة 

العربية السعودية.
وفي ختام اللقاء قدم الشيخ 
حمد جابر العلي هدية تذكارية 
لامير د.منصور بن متعب بن 
عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية 

والقروية بهذه املناسبة.

أسامة أبوالسعود
اعل���ن مدير ادارة االفتاء ف���ي وزارة االوقاف 
والشؤون االسامية تركي املطيري تدشن موقع 
ادارة االفت���اء على الش���بكة العاملية للمعلومات 
)اإلنترنت( عبر املوقع الرسمي لوزارة األوقاف 
 والش���ؤون اإلس���امية »البواب���ة اإلس���امية«

.)http://www.islam.gov.kw/eftaa/index.php(
وأوضح املطيري انه نظرا ملا للشبكة املعلوماتية 
من اهمية كبرى في نقل املعلومة � حتى غدت شريكا 

رئيس����يا في مصادر املعلومات سواء على مستوى 
الفرد أو املؤسسة � فقد رأت ادارة االفتاء ان تساهم 
في هذا املس����ار االيجابي السيما ان لديها محصوال 
علميا كبيرا حصيلة مجهود جلان االفتاء منذ تأسيس 
اول جلنة للفتوى قبل قراب����ة ثاثة وثاثن عاما، 
حيث قام � ومازال � العلماء الثقات يتناوبون على 
مقاعدها يفتون الناس بأق����وال معتبرة نابعة عن 
اص����ول متينة حتافظ على ديانة املجتمع املس����لم 

ووحدة نسيجه.

والتسهيات التي يقدمها الخوانه 
مواطني الكويت واملس���تثمرين 
الكويتي���ون في مختلف مناطق 
اململك���ة. وأوض���ح أن االمي���ر 
د.منصور بن متعب سيستكمل 
مس���يرة والده االمير متعب بن 
عبدالعزيز في مجال وزارة الشؤون 
البلدية والقروية تلك املس���يرة 

التقى س���فيرنا لدى اململكة 
العربي���ة الس���عودية الش���يخ 
حم���د جابر العل���ي امس وزير 
الش���ؤون البلدي���ة والقروي���ة 
في اململكة العربية الس���عودية 
االمي���ر د.منصور بن متعب بن 
عبدالعزيز. وقال الش���يخ حمد 
اجلاب���ر ل� »كون���ا« عقب اللقاء 
»نقلنا لامي���ر منصور تهنئة 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 
الوزراء لسموه مبناسبة تعيينه 
مبنصبه اجلديد«. واشاد بقدرات 
ومؤه���ات االمير د.منصور بن 
متعب بن عبدالعزيز والتي أهلته 
لنيل الثقة امللكية من لدن خادم 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز وتعيينه وزيرا 

للشؤون البلدية والقروية.
الش���يخ حمد اجلابر  وأثنى 
على ما يقوم به االمير د.منصور 

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير د.عبدالعزيز الفايز

السفير الشيخ حمد جابر العلي يقدم هدية تذكارية إلى األمير د.منصور بن متعب


