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الجاراهلل استقبل السفير الصيني

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح امس هوانغ جيمني سفير جمهورية الصني 

الشعبية.
واس���تعرض اللقاء جانبا من العالقات الثنائية 
بني البلدين واالمور ذات االهتمام املشترك، كما مت 
التطرق الى آخر املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.

التقى عددًا من ضباط الجيش الحاصلين على شهادة الدكتوراهولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

المبارك  قّلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة: 
نأمل أن تكون الترقية حافزًا لمزيد من الجهد

قلد النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك 
عددا من الضباط رتبهم من رتبة عقي��د ال���ى رتبة عميد تنفيذا لمرس���وم 
أميري صادر من صاحب السمو األمير القائد االعلى للقوات المسلحة الشيخ 

صباح األحمد.
وهنأ الشيخ جابر المبارك الضباط على ثقة صاحب السمو األمير، معربا 
ع���ن االمل في ان تكون الترقية حافزا لب���ذل المزيد من الجهد والعطاء لهذا 

البلد المعطاء.
من جهة أخرى، استقبل الش���يخ جابر المبارك عددا من ضباط الجيش 
الحاصلين على شهادة الدكتوراه، حيث أثنى على المستوى العلمي المتميز 
لضباط الجيش وحثهم على تسخير هذا االنجاز لمصلحة اخوانهم منتسبي 
القوات المس���لحة لما يخدم مصلحة الكويت تحت ظل سمو األمير وسمو 

ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
حضر مراس���م االحتفال رئيس االركان العامة للجيش الفريق ركن أحمد 
الخال���د ورئيس هيئة مكتب النائب االول لرئي���س مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الفريق صالح الحميضي وقيادات الجيش.
اس���تقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد في قصر بيان امس رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ محمد الخالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

الشيخ جابر املبارك مصافحا أحد الضباط

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه بالضباط احلاصلني على شهادة الدكتوراه

استخدام جهاز الـ »كي نت« للجهات التي لم تخالف القانون

»الشؤون« تحصر جمع التبرعات الرمضانية 
في االستقطاع البنكي بمقرات اللجان فقط

 بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان 
الوزارة تتوجه الى الغاء المش���روع السابع لجمع التبرعات 
خالل شهر رمضان المقبل وحصرها فقط عبر االستقطاعات 
البنكية وفي المقرات الرئيس���ية للجمعيات الخيرية فقط، 
وفي حال سمحت لها بجمع التبرعات في اللجان الفرعية على 

الحساب الرئيسي للجمعيات الخيرية.
وبينت المصادر ان الوزارة وبعد صدور قرار وزاري بشأن 
السماح باستخدام ال� »كي نت« كوسيلة بديلة لجمع التبرعات 
النقدية ستعمل على السماح للجمعي��ات الخي��رية باستخدام 
ال� »كي نت« خ��الل شه��ر رمض��ان لك��ن وفق ضوابط وشروط 
محددة وأهمها ان يكون ملف الجمعية خ��اليا م��ن اي مخ���الفة 
مهم��ا كان��ت طفيف�����ة وان تك��ون الجه��ة الخيرية ملتزمة 

فعليا بالقانون والقرارات المنظمة للعمل الخيري.
وأكدت المصادر ان ه���دف الوزارة من هذا االجراء حماية 
العمل الخيري من اي دخالء خالل شهر رمضان المبارك وان 
عدم السماح بجمع التبرعات في المساجد ايضا يأتي ضمن 

االجراء المتخذ لحماية العمل الخيري.
وأش���ارت الى ان حصر جمع التبرعات عبر االستقطاعات 
البنكية وفي أرقام حس���ابات محددة ومعلومة هو لمساعدة 
الجمعي���ات الخيري���ة على ان تك���ون خارج اي ش���بهة او 

مساءلة.
وفي رد على سؤال مفاده انه ضرب من الخيال عدم وجود 
اي مخالفات في ملف الجمعية للسماح له��ا بجم��ع التبرعات 
عن طريق ال� »كي نت« أوضحت المصادر ان تجربة اإلعوام 
السابقة لم تكن بمستوى الطموح في تعاون الجهات الخيرية 

مع الوزارة.
كما أوضحت ان معظم الجمعيات لم تقم بتزويد الوزارة 
بااليصاالت الخاصة بجمع التبرعات النقدية ولم ترفع ميزانيتها 
الى الش���ؤون األمر الذي أدى التخاذ هذا االجراء وان ش���اء 
اهلل حتى ش���هر رمضان تكون الجمعيات الخيرية قد عدلت 
أوضاعها، والوزارة كجهة اش���رافية ورقابية تهمها مصلحة 

العمل الخيري وزيادة روافده وليس تقويضه.

الشيخ جابر املبارك يقلد أحد الضباط رتبته اجلديدة


