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منف���ردة اجراه���ا املبعوث 
االممي مع كل فريق على حدة 
القضايا السياسية املطروحة 
على جدول االعمال في ضوء 

تثبيت وقف إطالق النار.
ويسعى ولد الشيخ احمد 
في ض���وء األجواء اإليجابية 
التي حتققت خالل املشاورات 
في اليومني املاضيني الى تقريب 
وجهات النظر بني املتفاوضني 
إليجاد صيغ���ة توافقية ازاء 
القضاي���ا اخلالفية  مختلف 
وصوال الى حتقيق السالم في 
اليمن وإنهاء معاناة الشعب 

اليمني.
وقد جددت األطراف اليمنية 
في جلسة املباحثات املباشرة 
اول من امس التزامها بالتعاطي 
االيجابي م���ع مقترحات ولد 
الشيخ بشأن استكمال اجلهود 
للتوصل الى حل سلمي شامل 
في اليمن. وقال وفد احلكومة 
اليمنية في بيان صادر عقب 
انه اجتمع  املباحثات  جلسة 
مع مبعوث االمم املتحدة الى 
اليمن وقدم له تصورا خاصا 

باالنسحاب وتسليم السالح 
اللجان األمنية مع  وتشكيل 
تفصيل للمراحل وتسلسلها 
الزمني. وأضاف ان املباحثات 
شهدت تطورات عديدة ناقش 
خاللها وفد حكومة اليمن أبرز 
النقاط التي احتوتها الورقة 
املطروحة وطلب آراء اخلبراء 

األمميني في بعض جوانبها.
وذكر انه ناقش كذلك مع 
املبعوث اخل���اص جملة من 
القضايا على رأسها اإلجراءات 
العاجلة حلماية  االقتصادية 
اليمني، مجددا في  االقتصاد 
الوقت ذات���ه االلتزام مبيثاق 
الش���رف اإلعالمي وااللتزام 
بخيار احلوار السلمي كحل 

أوحد للقضايا العالقة.
إعداد  انه بصدد  واوضح 
ورقة تبني تص���ور حكومة 
اليمن ح���ول كيفية معاجلة 
القضايا األمنية والسياسية 

في املرحلة املقبلة.
واش���ار ال���ى ان الوفدين 
سيعودان الى طاولة احلوار 

اليوم السبت .

العام وهم بصدد  الش���عبي 
إعداد ورق���ة تبني تصورهم 
القضايا  لكيفي���ة معاجل���ة 
األمنية والسياسية في املرحلة 

املقبلة.
وأض���اف البي���ان أن ولد 
الشيخ اختتم مباحثات اول 
من امس بجلس���ة مشتركة 
ج���دد فيها جمي���ع األطراف 
التزامهم بالتعاطي اإليجابي 
مع مقترحات املبعوث اخلاص 
واستكمال اجلهود للتوصل 
إلى حل سلمي ش���امل، وأن 
الوفدين سيعودان إلى مائدة 

احلوار اليوم.
وناقش املتفاوضون خالل 
التي اقتصرت على  اجللسة 
رؤساء الوفود اليمنية وثالثة 
أعضاء من كل فريق االطار العام 
ال���ذي اقترحته االمم املتحدة 
بش���أن هيكلية واطار العمل 
بالنسبة للمحاور السياسية 
واألمني���ة واالقتصادية في 

املرحلة املقبلة.
كما بحثوا خالل اجللسة 
التي عقدت بعد مش���اورات 

وكاالت: شهدت مشاورات 
السالم اليمنية اول من امس 
تطورات عديدة أبرزها تقدم 
اليم���ن بتصورها  حكوم���ة 
اخلاص باالنسحاب وتسليم 
السالح وتشكيل اللجان األمنية 
مع تفصيل للمراحل وتسلسلها 
الزمني، فيما قام وفد احلكومة 
اليمنية مبناقشة أبرز النقاط 
التي احتوتها الورقة املطروحة 
آراء اخلبراء األممني  وطلبوا 

في بعض جوانبها.
وذكر بيان لألمم املتحدة 
اليمني  الوفد احلكوم���ي  أن 
ناقش مع مبعوث األمم املتحدة 
لليمن إس���ماعيل ولد الشيخ 
أحمد جملة من القضايا على 
رأسها اإلجراءات االقتصادية 
العاجلة حلماي���ة االقتصاد 
اليمني وجددوا االلتزام مبيثاق 
الش���رف اإلعالمي وااللتزام 
بخيار احلوار السلمي كحل 

أوحد للقضايا العالقة.
ولف���ت البيان إلى أن ولد 
الشيخ عقد اجتماعا مع أعضاء 
وف���د أنص���ار اهلل واملؤمتر 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

تطورات عديدة في مشاورات السالم على صعيد تسليم األسلحة وتشكيل اللجان

استقبل املذكور ووفد مساجد الفروانية ورئيس وأعضاء احلملة القيمية للتسامح

الوكيل املساعد لشؤون القرآن وليد العمار تابع ختامها

األطراف جددت التزامها بالتعاطي اإليجابي مع مقترحات 
ولد الشيخ.. والوفدان يعودان ملائدة احلوار اليوم

احلمود: »الشريعة اإلسالمية« الضمان احلقيقي
حلفظ احلقوق ومحاربة التطرف والغلو

9 آالف حافظة تقدمن الختبارات الدورة  الربيعية

توزيع مساعدات على 563 أسرة نازحة بالبصرة
الكويت حملة  واصل����ت 
الغذائية  لتوزيع املساعدات 
النازحة في  العائ����الت  على 
العراق  البص����رة جنوب����ي 
وذلك من خالل التنسيق بني 
القنصلي����ة الكويتية العامة 
وجمعي����ة اله����الل األحم����ر 
بالتع����اون مع الهالل األحمر 

في البصرة. 
وقال قنصلن����ا العام في 
البصرة يوسف الصباغ في 

الغذائية  ان املساعدات  بيان 
التي وزعت خالل هذا األسبوع 

شملت 563 اسرة نازحة. 
وأكد االستمرار في توزيع 
املساعدات بهدف تغطية كل 
احتياجات االسر النازحة في 

البصرة. 
من جانبه، اكد موفد جمعية 
الهالل األحمر أحمد الفقعان ان 
عمليات التوزيع امتدت على 
مدار األسبوع املاضي لتغطي 

اماكن عدة، مش����يرا إلى أنها 
شملت 216 اس����رة في مركز 
مدينة البصرة و100 في خور 
الزبير و247 في قضاء الزبير 

غربي البصرة. 
ولفت الى ان اجمالي األسر 
املس����تفيدة من املس����اعدات 
الغذائية التي مت توزيعها منذ 
انطالق احلملة جتاوز 1350 
اسرة نازحة مؤكدا استمرار 
العمل في األس����ابيع القادمة 

على تغطية كل املس����تحقني 
من األسر النازحة. 

وكانت القنصلية الكويتية 
البص����رة أعلنت  العامة في 
في 26 أبريل اجلاري انطالق 
عملية توزيع الدفعة الثانية 
م����ن املس����اعدات املخصصة 
للنازحني بالبصرة في إطار 
الس����مو  توجيهات صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بالتخفيف عن كاهل العائالت 

النازحة في العراق. 
واختتمت حملة توزيع 
الدفعة األولى من املساعدات 
على األسر النازحة بالبصرة 
أبريل  الس���ابع م���ن  ف���ي 

اجلاري. 
التي  وتأتي املس����اعدات 
الكويت في إطار  خصصتها 
تب����رع أعلنه س����مو األمير 
بقيمة 200 مليون دوالر لدعم 

النازحني العراقيني.

 كم���ا اس���تقبل احلمود 
وفد إدارة مس���اجد محافظة 
الفروانية، مبناسبة حصول 
اإلدارة على »خمس« جوائز 
التميز على مس���توى  ف���ي 
وزارة األوقاف. وهنأ احلمود 
جميع العاملني بإدارة مساجد 
الفروانية، متمنيا لهم املزيد 
التقدم والرقي، وحتقيق  من 
املزيد من النجاحات، مشددا في 
الوقت ذاته على ضرورة ايجاد 
برامج وأنشطة دعوية وثقافية 
تعيد من خاللها دور املسجد 
املنشود من تعليم وتوجيه 
وإرشاد، للنهوض بالرسالة 
اإلميانية والتربوية مبا يخدم 
املجتمع. وعلى صعيد آخر، 

استقبل الشيخ فيصل احلمود 
مستشار املالية العامة الكلية 

بوزارة املالية خالد احلمود.
 كما استقبل احلمود رئيس 
القيمية  وأعض���اء احلمل���ة 
للتس���امح، لدعوت���ه للحفل 

اخلتامي للحملة.
 وأثنى محافظ الفروانية 
خالل اللقاء على جهود القائمني 
على احلملة، مؤكدا أن مبادئ 
التسامح تشكل معلما بارزا في 
التطوير والتحديث  مشروع 
الذي أرس���اه صاحب السمو 
األمير في ظل رؤية عصرية، 
التس���امح صمام  أن  السيما 
األم���ان لتحقيق االس���تقرار 

املنشود.

تأكيد الوالء الوطني في نفوس 
النشء.  وأكد الشيخ فيصل 
احلمود خالل اللقاء أن الشريعة 
اإلسالمية هي الضمان احلقيقي 
حلفظ حقوق الناس وحرياتهم 
وقيمهم، وإقامة النظام العادل 
القائم على الرحمة واإلميان، 
التط���رف والغلو،  ومحاربة 
مبديا دعمه الكامل للحملة ملا 
تتضمنه من أهداف مجتمعية 
سامية، مشيدا في الوقت ذاته 
بجهود اللجنة ونشاطها الفاعل 
في املجتمع عبر نشر مفاهيم 
الدي���ن اإلس���المي احلنيف 
وتوعية الشباب بسماحة الدين 
اإلس���المي الذي ينبذ العنف 

والتطرف بجميع مفاهيمه.

استقبل محافظ الفروانية 
الش���يخ فيصل احلمود في 
مكتبه نائ���ب رئيس اللجنة 
العليا للعمل  االستش���ارية 
على استكمال تطبيق أحكام 
الش���ريعة اإلسالمية د.عادل 
الفالح وأمني سر اللجنة العليا 
يعقوب الكندري، حيث قدما 
للمحاف���ظ برنام���ج احلملة 
التوعوية التي ستعمل اللجنة 
على تنفيذه���ا بالتعاون مع 

احملافظات الست.
 وقد أطل���ع احملافظ على 
أهداف البرنامج الذي يتضمن 
ثالث قضايا رئيسية تتمثل 
في مكافحة املخدرات والعنف 
املجتمعي وكذلك العمل على 

درع تقديرية للحمودالشيخ فيصل احلمود مستقبال د.عادل الفالح ويعقوب الكندري

اخلدمات حلفظة القرآن الكرمي 
لتحقيق مبادرات الوزارة في 
زيادة اإلقبال على حفظ وتعلم 

القرآن الكرمي. 
م����ن جانبه����ا، أوضحت 
التحضيرية  اللجنة  رئيسة 
واملشرف العام على االختبارات 
خلود الدهيشي ان االختبارات 

تتطل����ب إلقامتها العديد من 
التجهيزات الفنية والبشرية 
لتكوين اللجان حيث خصصت 
لها 40 جلن����ة و80 محفظة 
الختب����ار احلافظات حتقيقا 
للتمي����ز الكمي والنوعي في 
انتقاء وإيجاد قدرات وكفاءات 
قائمة على هذه االختبارات. 
وقالت: ان املراقبة ترعى 
فئات متنوع����ة من املجتمع 
الكرمي  القرآن  حلفظ وتعلم 
خللق جيل قرآني واع، وكان 
من بني املتقدمات لالختبارات 
ذوي  حلق����ات  حافظ����ات 
االحتياجات اخلاصة وحلقات 
اون الين واحللقات النظامية 
القراءة العربية كل  ومبادئ 
بحسب مقرره ومنهج التجويد 
اخلاص به، مش����يرة الى ان 
االختبارات تقدم لها ما يقارب 
9000 حافظ����ة موزع����ة في 
27 مرك����زا قرآنيا في جميع 

محافظات الكويت.

في حفظه����ا ثم تتوجه فورا 
لتتسلم شهادتها ومكافأتها 
املالية بكل س����هولة ويسر، 
وقد اثنى العمار على الدور 
الكبير واملميز الذي تقوم به 
اللجان العاملة وعلى حسن 
التنظيم وإدارة االختبارات، 
مؤكدا ضرورة تقدمي افضل 

اختتم����ت مراقبة البنات 
الكرمي  القرآن  بإدارة شؤون 
اختب����ارات الدورة الربيعية 
2016/67 والتي انطلقت في 
الكبير منذ  الدولة  مس����جد 
الوكيل  اسبوعني، وقد تابع 
املساعد لشؤون القرآن الكرمي 
والدراسات اإلسالمية وليد 
العمار ختام االختبارات في 
جولة رافقه فيها كل من مدير 
ادارة ش����ؤون القرآن الكرمي 
ندبا ناصر الكندري ومراقبة 
حلقات البنات خلود الدهيشي 
ورئيسات األقسام واللجان 
العاملة باالختبارات، حيث 
جتول في اللجان واس����تمع 
الى ت����الوة احلافظات اثناء 
آلية  االختبار واطل����ع على 
اللجان  االختبار وعلى عمل 
خاصة منها جلنة املعلومات 
وجلنة احلاسب اآللي واللجنة 
املالي����ة، حي����ث ان احلافظة 
املتقدمة لالختب����ار تختبر 

درع تقديرية من خلود الدهيشي

حول إظهارها بالشكل املطلوب 
وتنفيذ جميع مراحل التمرين 

بدقة وإتقان. 
 وذكر ان التمرين يهدف الى 
رفع اجلاهزية القتالية تنفيذا 
العس����كرية  العقيدة  ملفه����وم 
الكويت����ي للمحافظة  للجيش 
على تطبيق املهام والواجبات 

لتأمني سيادة الدولة. 
 وافاد بأن هذا التمرين يعتبر 
عالي املستوى ومبرمجا حسب 
خطة التدريب السنوية للجيش، 
مبين����ا ان القصد منه توظيف 
الق����درات واخلب����رات املتاحة 
التي من شأنها مضاعفة درجة 
االداء واالس����تعداد في ضوء 
دمج االمكانات املتوافرة للقوات 
املسلحة والوقوف على املستوى 
العملياتي والتدريبي لوحدات 

اجليش الكويتي. 
 ورافق وزير الدفاع كل من 
رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الرك����ن محمد اخلضر 
ونائب رئي����س األركان العامة 
الركن الشيخ  الفريق  للجيش 
عبداهلل النواف ومعاون رئيس 
االركان لهيئة العمليات واخلطط 

الشعب السوري مشددا على ان 
الكويت تدعم احلل السياسي 
ال���ذي وصفه بأن���ه املخرج 

الوحيد من األزمة. 
 وأعرب عن حرص الكويت 
على دعم العراق داعيا بغداد 
إلى إش���راك جميع مكونات 
املجتمع العراقي في العملية 

السياسية. 
 كما تناول رزوقي اجلهود 
الكويتية ملكافحة ما يس���مى 
إن  تنظي���م )داع���ش( قائال 
الكويت أحد أعضاء التحالف 
الدولي استضافت في اآلونة 
األخيرة اجتماع���ا ملجموعة 
العمل املعني���ة باالتصاالت 
التابعة للتحالف ضد التنظيم 

مبشاركة 28 دولة. 
إل���ى اجله���ود   وأش���ار 
الكويتية حلل األزمة اليمنية 
مش���اورات  واس���تضافتها 
اليمنية دعما لتنفيذ  السالم 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 
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 يذكر أن أربع دول خليجية 

مبتابع���ة مباش���رة لكل ما 
التواصل  يرد على وسائل 
االجتماع���ي وق���د تعاملت 
الواتس���اب م���ع 208  عبر 
استفسارات وشكاوى وعبر 
توتير مع 14649 استفسارا 
وش���كوى، فيم���ا بلغ عدد 
املتابعني للهيئة عبر توتير 
2761 متاب���ع، كما تعاملت 
الهيئ���ة مع 20 استفس���ارا 
وش���كوى عبر االنستغرام 
ولديها اكثر من 800 متابع، 
وبش���كل عام فالهيئة لديها 
ما يقارب 4000 متابع على 

وسائل التواصل.
الهيئة تهيب  وأكدت ان 
باجلميع من أصحاب االعمال 
او العمال او املناديب ملتابعة 
مواقع التواصل االجتماعي 
للهيئة التي ينش���ر عبرها 
القرارات والتعاميم  جميع 
اخلاصة بإجراءات العمل اوال 
الفالشات  الى جانب  باول، 

التنمي���ة ورد فيها ما يخص 
موظفي املؤسس���ة لتحسني 
أوض���اع اجله���از الفني من 
مهندسني وفنيني. وقد اعتبر 
ديوان احملاسبة املؤسسة بيئة 
طاردة للكفاءات واخلبرات من 
املهندسني، اضافة الى إفادة بأن 
التوصيات لتحسني اجلهاز 
اإلداري م���ن لوائ���ح إدارية 
ومالية تص���ب في مصلحة 
جمي���ع املوظفني وخصوصا 
الزيادات املالية للجهاز الفني 

واإلداري.
واقترح العبيد عمل دراسة 
عبر مجموعة من مهندس���ي 
املؤسسة لتقدمي آلية لتحسني 
أوضاع املهندسني واملوظفني 
بشكل عام للمصلحة العامة 
ودفع عجلة املؤسسة لألفضل، 
مؤكدا ترحي���ب املدير العام 
العمل  باملقترح، وأن���ه جار 

على إعداد الدراسة.

اجلراح يشيد بجهود املشاركني في »البيرق 6«

الكويت تؤكد السعي
لتعزيز العالقات مع حلف األطلسي

»القوى العاملة« تعاملت مع 14879 مراجعًا 
عبر وسائل التواصل االجتماعي

اللواء الركن أحمد العميري وآمر 
القوة البرية اللواء الركن خالد 

الصباح. 
 وكانت فعالي����ات مترين 
)البي����رق 6( قد ب����دأت في 21 
اجل����اري وانته����ت اول م����ن 
امس مبشاركة جميع وحدات 

اجليش.

بينها الكويت والبحرين وقطر 
العربية املتحدة  واإلم���ارات 
أعضاء في مبادرة اسطنبول 
التي تش���كلت في عام 2004 
لتعزيز العالقات بني )ناتو( 

ودول اخلليج العربي.

اخلاصة بحق���وق اصحاب 
االعمال والعمال وفق قانون 
العمل وجميع املس���تندات 

اخلاصة بإجراءات العمل.

أشاد نائب رئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
خالد اجلراح بجهود املشاركني 
في مترين )البيرق 6( وحرصهم 
على اجناحه واكتساب اخلبرة 
وحتقي����ق األه����داف املرجوة 

منه. 
 وقالت مديري����ة التوجيه 
املعن����وي والعالق����ات العامة 
بوزارة الدفاع في بيان صحافي 
ان الشيخ خالد اجلراح اعرب عن 
شكره وتقديره جلميع القيادات 
العسكرية على جهودهم املبذولة 
باإلعداد والتجهيز لهذا التمرين، 
العزة  متمنيا للكوي����ت دوام 
القيادة  واالستقرار حتت ظل 

احلكيمة. 
 واضاف البيان ان اجلراح 
اس����تمع الى ايج����از من هيئة 
الركن املشاركة بالتمرين حول 
س����يناريو التمري����ن واخلطة 
املوضوع����ة للتعام����ل مع كل 
املواقف والتنس����يق من خالل 
العمل املشترك ومناقشة خطة 
التمرين وتبادل وجهات النظر 
ح����ول أهم النق����اط واملواقف 
التعبوية والدفاعية والتنسيق 

بروكس���ل - كونا: أكدت 
الكويت أنها تس���عى لتعزيز 
الثنائية واملتعددة  العالقات 
األط���راف مع حلف ش���مال 
أنها  األطلسي )ناتو( خاصة 
ستس���تضيف املقر اإلقليمي 
ل���دول مب���ادرة إس���طنبول 
للتعاون واحللف الذي سيفتتح 

في نهاية العام احلالي. 
 ونقلت سفارتنا ببروكسل 
في بيان عن سفيرنا لدى بلجيكا 
واالحت���اد األوروبي ودوقية 
لوكس���مبورغ ضرار رزوقي 
خالل اجتماع بني ناتو ودول 
املبادرة مبقر احللف القول إن 
الكويت تدعم كذلك جهود األمني 
العام ل���ألمم املتحدة بان كي 
مون ومساعي املبعوث الدولي 
لسورية ستافان دي ميستورا 

حلل االزمة السورية. 
 كم���ا أكد أهمي���ة االلتزام 
بوثيقة )جنيڤ 1( باعتبارها 
إطارا دوليا مناس���با لتنفيذ 
عملية انتقال سلمي للسلطة 
في سورية وحتقيق تطلعات 

بشرى شعبان

إدارة  كش���فت مدي���رة 
العالقات العامة للهيئة العامة 
للقوى العاملة أسيل املزيد 
ان الهيئة ومنذ إطالق العمل 
بخدمات وس���ائل التواصل 
االجتماعي تعاملت مع 14879 
مراجعا، الفت���ة الى اعتماد 
نشرة صحافية بأخبار الهئية 
تنشر في الصحافة احمللية 
املختلفة آليا من خالل صفحة 
يومية تنشر فيها كل اخبار 
الهئية في الصحافة واملواقع 
االلكترونية فضال عن التقارير 
اإلذاعية والتلفزيونية التي 
توزع عبر الواتس���اب على 
كل مديري وقياديي الهيئة 
يوميا ليكون اجلميع على 
دراية مباشرة بكل ما ينشر 

عن الهيئة.
وأضافت املزيد ان إدارة 
العالق���ات العام���ة تق���وم 

عادل الشنان 

قال نائب رئي���س نقابة 
العامة  العاملني باملؤسس���ة 
للرعاية السكنية م.عبداهلل 
العبيد إن املؤسسة أصبحت 
بيئة طاردة للخبرات والكفاءات 
من املهندس���ني وذلك حسب 
افادة ديوان احملاس���بة. جاء 
ذلك عق���ب اجتماع جمع بني 
النقاب���ة عبدالرحمن  رئيس 
الغامن وعدد من أعضاء النقابة 
مع مدير عام املؤسسة للرعاية 
السكنية م.بدر الوقيان بشأن 
قانون مجلس الوزراء رقم 113 

لسنة 2014م.
وأشار العبيد إلى أن القانون 
ينص على استقاللية املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وان 
توصيات ديوان احملاس���بة 
الصادرة ف���ي فبراير 2014م 
املتعلقة بدور املؤسسة خلطة 

الشيخ خالد اجلراح

السفير ضرار رزوقي

أسيل املزيد

م. عبداهلل العبيد 

احلكومة اليمنية 
تقدم تصورها حول 
االنسحاب وتسليم 

السالح وتشكيل 
اللجان األمنية 

برنامج احلملة 
التوعوية يتضمن 

قضايا مكافحة 
املخدرات والعنف 

وتأكيد الوالء 
الوطني في نفوس 

النشء

حسب تقرير ديوان احملاسبة عن املؤسسة

العبيد: »السكنية« بيئة طاردة للكفاءات واخلبرات


