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الرشيد يشارك في االجتماع األول للمحاكم العليا في الدول العربية

يشارك رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز 
رئيس احملكمة الدستورية املستشار يوسف الرشيد في االجتماع 
األول لرؤساء محاكم التمييز والنقض واملجالس العليا للقضاء 
في الدول العربية الذي يعقد في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة صباح اليوم ويضم جميع رؤساء محاكم التمييز 
والنقض واملجالس العليا للقضاء واحملاكم العليا في جميع الدول 
العربية. ويعد ذلك االجتماع هو األول الذي يعقد عقب تأس����يس 

االحتاد ويستمر ملدة يومني متتاليني على ان يختتم أعماله غدا. 
ويرافق املستشار الرشيد الى ذلك االجتماع وكيل محكمة التمييز 
املستشار عبداللطيف الثنيان ومدير مكتب رئيس املجلس األعلى 
للقضاء أحمد الوهيب.وقد غادر املستشار الرشيد البالد اول من 
امس متوجها حلضور ذلك االجتماع الذي يشكل منطلقا ملسيرة 
مؤمترات رؤس����اء احملاكم العليا العربية وملتقى لقادتها لبحث 

أوجه التعاون وتوثيق الصالت بينها.

الصقر: تصفيات مسابقة الكويت 
الكبرى للقرآن الكريم أبريل المقبل

100 ألف دينار توزع كجوائز نقدية

الوقف الجعفري: مساع لتفعيل قانون 
الزكاة الخاص بالشركات المساهمة

أعلنت مدي���ر الصندوق الوقفي للقرآن الك���رمي وعلومه في 
األمانة العامة لالوقاف منال الصقر عن انتهاء فترة التس���جيل 
والدعوة لالش���تراك في مس���ابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده الرابعة عشرة 11 مارس اجلاري، وان الصندوق 
الوقفي للقرآن الكرمي وعلومه بدأ يس���تقبل أسماء املشاركني في 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده من اجلهات 

املشاركة حتى غد اخلميس.
وأكدت الصقر ان املس���ابقة تهدف الى تشجيع املواطنني من 
مختلف االعمار على االقبال على كتاب اهلل تالوة وحفظا وجتويدا 
وتدبرا، وإليجاد جو تنافسي مشجع على حفظه وتالوته وجتويده، 
وتقدميهم كنماذج لالقتداء والتأس���ي بهم وتعزيز اجلهود التي 
تسعى لترسيخ القيم االسالمية في املجتمع باالضافة الى تشجيع 
ودعم جهود اجلهات التي تساهم في اجلهود الرامية الى حتفيظ 
القرآن الكرمي وتعليم جتويده مع ايجاد تنس���يق مش���ترك بني 
الهيئات القائمة في حتفيظ القرآن الكرمي الرسمية واالهلية إليجاد 
جيل من القراء واحلفظة الذين ميثلون الكويت في املس���ابقات 
العاملية. وقالت الصقر ان التصفيات االولية للمس���ابقة ستبدأ 1 
ابريل وحتى 29 منه في مقر اجلهات املشاركة التي تقدم اليها كل 
متس���ابق. كما أوضحت ان اقامة مسابقة الكويت الكبرى حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويده منذ س���نوات حتظى برعاية سامية من 
حضرة صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد. واختتمت 
الصق���ر كالمها بالتأكيد ان »اجمالي جوائز املس���ابقة يزيد على 
مبلغ 100 ألف دينار، وس���يتم توزيعه كجوائز نقدية في احلفل 
اخلتامي«، متمنية التوفيق والنجاح جلميع املشاركني واملشاركات 

في املسابقة.

قالت إدارة الوقف اجلعفري باألمانة العامة لألوقاف امس انها 
تسعى الى تفعيل قانون الزكاة اخلاص بالشركات املساهمة الذي 

مت إقراره من قبل مجلس األمة في الفصل التشريعي املاضي.
وقال مدير اإلدارة أسامة الصايغ امس ان هناك حتضيرات لعقد 
اجتماعات مع عدد من اعضاء مجلس األمة لتفعيل قانون الزكاة 

اخلاص بالشركات املساهمة لتفعيل اخلدمات الدينية.
واضاف الصايغ انه ستخصص في حال موافقة وزارة املالية 
على املش���روعني اخلاص���ني بالوقف اجلعفري وهما املش���روع 
اإلعالمي اجلعفري اخليري واملش���روع الثان���ي الذي يهدف الى 
انش���اء معهد ديني جعفري لتخريج الك���وادر الكويتية الدينية 

للمساجد واحلسينيات.

الحماد توجه إلى ألبانيا لبحث أوجه التعاون القضائي والقانوني
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانوني����ة ووزي����ر العدل ووزي����ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
وفدا قضائيا وقانونيا رفيع املستوى في زيارة 
جلمهورية ألبانيا تلبية لدعوة نظيره وزير 

العدل األلباني بويارنيشاني تعبيرا عن تقديره 
وامتنانه للعالقات الوطيدة التي تربط البلدين 
الصديقني. وضم الوفد املرافق للوزير احلماد 
وكيل محكمة التمييز املستشار احمد مساعد 
العجيل ووكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش 

القضائي املستشار يوسف املطاوعة واملستشار 
مبحكمة االستئناف رئيس التسجيل العقاري 
والتوثيق عثمان الهويدي ومدير إدارة العالقات 
الدولية بوزارة العدل زكريا األنصاري ومدير 
إدارة الشؤون االدارية فيصل اخلميس ومن 

مكتب الوزير ب����وزارة العدل صالح املكيمي 
وسالم احلسن ومحمد املزعل، كما ضم الوفد 
ممثلني عن وزارة األوقاف مدير إدارة العالقات 
اخلارجي����ة وليد العمار ومدير مكتب الوزير 

احمد العازمي واملستشار جاسم الفرحان. املستشار راشد احلماد

املستشار يوسف الرشيد
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