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األمير تلقى رسالة تهنئة من مشعل األحمد 
واتصالني هاتفيني من أمير قطر والرئيس العراقي

تلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
رســالة تهنئــة من الشــيخ 
مشــعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني، أعرب فيها 
عن خالــص تهانيه وتهاني 
منتســبي احلــرس الوطني 
قــادة وضباطــا وضبــاط 
صف وأفرادا بتعافي سموه 
من العارض الصحي، سائال 
املولى تعالــى أن يدمي على 
سموه موفور الصحة ومتام 
العافية ويحفظه قائدا ملسيرة 
التقدم والنماء للوطن العزيز.
هذا، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برســالة شــكر جوابية إلى 
أخيه الشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني، 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما أعرب فيها 
من تهان ودعاء صادق بتعافي 
سموه من العارض الصحي، 
متمنيــا له موفــور الصحة 

ودوام العافية.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
اتصاال هاتفيا ظهر امس من 

الطبية  الفحوصــات  اجراء 
املعتــادة، متمنيــا لســموه 

موفور الصحة والعافية.
هذا، وقــد أعرب صاحب 
الســمو األميــر عــن بالــغ 
شكره وتقديره على ما عبر 
عنــه اخوه أميــر دولة قطر 

العالقات الطيبة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني، متمنيا 
لفخامتــه موفــور الصحــة 
العافية وجلمهورية  ودوام 
العراق وشعبها الشقيق كل 

الرقي واالزدهار.
مــن جانــب آخــر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الــى الرئيس يانــوش أدير 
رئيس هنغاريــا الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الــى الرئيس يانوش 
هنغاريــا  رئيــس  أديــر 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

الشقيقة من طيب املشاعر، 
مقدرا ســموه هــذه املبادرة 
األخويــة التي جتســد عمق 
العالقات الطيبة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني، متمنيا 
لسموه موفور الصحة ومتام 
العافية ولدولة قطر وشعبها 
الشقيق كل التقدم واالزدهار. 
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
اتصــاال هاتفيــا مــن أخيه 
الرئيــس د.برهــم صالــح 
العراق  رئيــس جمهوريــة 
الشــقيق اطمأن خالله على 
صحة ســموه وذلك بعد ان 
تعافى بفضــل اهلل ونعمته 
من العــارض الصحي الذي 
تعرض له سموه وبعد اجراء 
الفحوصات الطبية املعتادة، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
هذا، وقــد اعرب صاحب 
السمو األمير عن بالغ شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
اخوه رئيس جمهورية العراق 
الشــقيق من طيب املشاعر، 
مقدرا ســموه هــذه املبادرة 
األخويــة التي جتســد عمق 

صاحب السمو هنّأ الرئيس الهنغاري بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

أخيه صاحب السمو الشيخ 
متيــم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشــقيقة اطمأن 
خالله على صحة سموه وذلك 
بعــد ان تعافــى بفضل اهلل 
ونعمته من العارض الصحي 
الذي تعرض له سموه وبعد 

السند لـ »األنباء«: 28.5 مليون دينار ميزانية مشروع 
تشجير مدينتي صباح األحمد السكنية واخليران

محمد راتب 

كشــف مدير ادارة التنفيذ 
والصيانــة بالهيئــة العامــة 
الزراعــة والثــروة  لشــؤون 
السمكية غامن السند في تصريح 
خاص لـ »األنبــاء«، انه متت 
املوافقــة في جلنة املناقصات 
على صيانة املنطقة الزراعية 
الثانية و3٩ حديقة كبيرة في 
محافظة العاصمة، وجار طرح 
العقود اخلاصة بها، أما عقود 
احملافظات األخرى فجار اتخاذ 
االجراءات الالزمة للطرح بعد 
أن انتهــت العقود األصلية 6 
يونيو، ويجري العمل حاليا 
وفق التمديد الذي جرى حلني 
امتام اجــراءات الطرح.  وردا 
على ســؤال حول تخصيص 
امليزانية للمشروعات قال انه 

إقــرار امليزانيــة مــن املالية، 
مبينــا ان جزءا من املشــروع 
يتبع قطاع الزراعة التجميلية 

وجزءا يتبع إدارة التحريج.
وأشــار إلــى أنــه مبجرد 
االنتهــاء من طرح املشــروع 
البــدء  ســيتم  وترســيته 
بالتشجير مباشرة، باستخدام 
أشجار تناسب البيئة الكويتية 
بحيــث تتحمل حــرارة اجلو 
وقلة املياه مثل السلم، السدر، 
األراك، وأشجار الطلح فجميعها 
مناســبة للبيئــة الكويتيــة، 
موضحــا ان هــذه النوعيات 
سيجري نشرها في اخليران 
السكنية ومدينة صباح األحمد 
السكنية.  وفيما يتعلق بري 
الشجر باملاء ذكر انه بالنسبة 
ملدينتي صباح األحمد السكنية 
واخليران فإنها ستسقى مبياه 

كاشفا عن خطة للزراعة لوقف 
زحــف الكثبــان الرملية على 
الطرق السريعة والتي تسببت 
بحوادث مرورية عبر التعاون 
مع األبحاث وجار التنســيق 
لوضــع احللــول الصحيحة 

إليقاف زحف الرمال.
الــى ان  الســند  وأشــار 
موضوع الغبار ال حل له ألنه 
يأتي من خارج الكويت وهو 
مرتفع، والشــجر ال يستطيع 
ايقافــه، أمــا زحــف الكثبان 
الرملية فاحلل في التشجير، 
حيث تقوم الرمال بالرسو امام 
األشجار واإلحاطة بها فتمنع 
األشجار زحفها إلى الطرقات، 
لكــن هذا الطــرح بحاجة إلى 
دراســة متكاملة مع األبحاث 
وســيتم رفع توصية للمالية 

إلقرار امليزانية.

الصرف الصحي الثالثي املعالج 
بالتعاون مع األشغال التي هي 
اجلهة املنتجة لهذه املياه، اما 
طريق ميناء عبداهلل ـ الوفرة 
فإنه في حال عدم توافر مياه 
الصرف الصحي املعالج سيتم 
اذ  اســتخدام املياه اجلوفية، 
سنقوم بتشجير طريق ميناء 
عبداهللـ  الوفرة احملاذي ملدينة 
صباح األحمد السكنية بالكامل، 
مــع االبتعــاد ١٠٠ متــر عــن 
حــرم الطريق ليصبح عرض 
التشــجير ١٢٠ مترا بواقع ١٢ 
صفا من األشــجار على طول 
الطريــق. وأفــاد الســند بأن 
عمليــة التشــجير لهــا تأثير 
صحي وبيئي من حيث توفير 
األوكسجني وحتسني األجواء، 
وإيقاف زحف الرمال وحماية 
الطريق من الكثبان الرملية، 

مدير إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة الزراعة أكد أن جزءاً من املشروع يتبع الزراعة التجميلية وجزءاً يتبع إدارة التحريج

غامن السند

يجــري حاليا العمل على هذا 
اجلانب وطرح عقد مشــروع 
تشجير مدينة صباح األحمد 
واخليــران الســكنية ملــدة 5 
ســنوات، بقيمــة ٢8 مليــون 
دينار ونصف، وحصلنا على 
موافقة اجلهــات املعنية ومت 

سفيرنا في فرنسا أولم على شرف فيصل احلمود

العوضي: 80% دخلوا اإلسالم باملعاملة اإلنسانية

زار محافــظ الفروانية الشــيخ فيصــل احلمود 
ســفارتنا لدى العاصمة الفرنسية باريس، في إطار 
زيارة أخوية حيث كان في استقباله السفير سامي 
السليمان وأركان السفارة، وأقيمت مأدبة غداء على 
شرفه مبقر السفارة بدعوة السفير السليمان وحضور 

أعضاء السفارة وعدد من الديبلوماسيني.
ورحب السفير وأعضاء السفارة بالشيخ فيصل 
احلمود، وتبادلوا األحاديث الودية وعالقات الصداقة 
مع اجلمهورية الفرنســية الصديقة وســبل تعزيز 

التعاون بني البلدين.
من جهته، شــكر الشيخ فيصل احلمود، السفير 
الســليمان وأعضاء الســفارة على حسن الترحيب 
واحلفاوة واالســتقبال، مشــيدا بعملهم وجهودهم 
الديبلوماســية املتميزة، فضال عن دورهم الوطني 

خلدمة السياح الكويتيني.

تزامنا مــع اليوم العاملي 
الــذي  اإلنســاني  للعمــل 
يصادف ١٩ أغسطس من كل 
عام، أشــاد مديــر عام جلنة 
التعريــف باإلســالم فريــد 
محمــد العوضــي  باملعاملة 
اإلنســانية التي يلقاها غير 
املسلمني واجلاليات املسلمة 
من قبــل املجتمــع الكويتي 
مواطنــني ومقيمــني. وأكــد 
العوضي أن اللجنة ما زالت 
حتقق إجنــازات عظيمة في 
مجــال التوعيــة والتعريف 
باإلســالم وتعريــف أبنــاء 
اجلاليــات بعــادات وتقاليد 
اللغة  املجتمــع وتعليمهــم 
العربيــة، وهــذه األعمــال 
تتوافــق مــع شــعار األمم 
املتحــدة »ال للجهل«، فكثير 
من اجلاليات بحاجة للوعي 

الثقافي والعلمي.

الذي يتبادر إلى ذهن كل مسلم 
ما أقوى األسباب إلقبال الناس 

على اإلسالم؟
وبني أن احلمالت الدعوية 
للتعريــف باإلســالم حمالت 
ناجحة دائما بإذن اهلل تعالى، 
الفتــا: ونحــن بالتزامــن مع 
اليوم العاملي للعمل اإلنساني 

مثل حملة »كن داعيا«، وحملة 
»تســلم ايدك« وحملة »خلك 

فعال.. بطيب األفعال«.
وختم العوضي بأن الدعوة 
اإلســالمية دعــوة عامليــة، 
وصاحلة لــكل زمان ومكان، 
فهي حتوي مقومات الصالحية 
لــكل العصــور  واملالءمــة، 
واألزمنة، وملــا كانت الدعوة 
اإلســالمية عامليــة، فإن اهلل 
سبحانه أناط باألمة اإلسالمية 
مسؤولية إبالغها للناس كافة 
بالوسائل واألساليب املشروعة 
واملمكنة واملالئمة، حتى ميكن 
عرض محاسن اإلسالم ودعوة 
الناس وترغيبهم في الدخول 
فيه، وعلينا كمسلمني انتهاج 
أســلوب احلكمــة واملعاملة 
احلسنة اإلنسانية التي تعبر 
عن اإلسالم بأنه دين الرحمة 

ودين السالم.

نشير إلى أننا حصرنا بعض 
األسباب التي تؤدي إلى الرغبة 
في اإلسالم فوجدنا أكثر من 
8٠% يدخلون اإلسالم باملعاملة 
اإلنســانية، وهذا هو ســمت 
املجتمع الكويتي، وأيضا وفق 
ما ورد إلينا من أسباب نتائج 
احلمالت في السنوات املاضية 

الشيخ فيصل احلمود والسفير سامي السليمان وأعضاء السفارة

دعاة اللجنة أثناء توزيع الوسائل التوعويةفريد العوضي 

ولفت العوضي إلى أن من 
إجنازات اللجنة  دخول اآلالف 
من املسلمني اجلدد في اإلسالم 
منذ عام ١٩78 طوال مســيرة 
متتد الى 4١ عاما من العطاء، 
وهــذه اإلجنازات تعتبر غير 
عادية للجنة على املســتوى 
اخلليجي والعربي. والسؤال 

ولي العهد استقبل احملمد

اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 
الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

»املواصالت«: فريق عمل لتفعيل 
مواد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

»نزاهة«: تشكيل اللجنة العليا لقيادة 
اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

عادل الشنان 

في ســابقة مــن نوعها 
وزارات  مســتوى  علــى 
الدولة، شكلت وكيل وزارة 
املواصالت م.خلود الشهاب 
فريق عمل على مســتوى 
القيــــادات لــــــدى وزارة 
املواصالت في شأن حقوق 
االشــخاص ذوي االعاقــة 
برئاســتها وعضويــة كل 
من وكيل الوزارة املساعد 
لقطــاع الشــؤون االدارية 

واملالية م.منصور البــدر ووكيل الوزارة 
املساعد لقطاع النقل عادل دشتي ومدير ادارة 
العالقات العامة د.أحمد احلســيني ومدير 
ادارة املكتــب الفني لوكيــل الوزارة عبير 
الشــريدة ومدير ادارة الشؤون القانونية 

بالهيئة العامة لذوي االعاقة 
مبارك البداح. 

وينظــر فريــق مهمــة 
تفعيل مــواد القانون رقم 
)8( لســنة ٢٠١٠ في شأن 
حقــوق األشــخاص ذوي 
االعاقــة وتعديالتــه وفي 
مقدمتها نــص املادة )37( 
التي تنص على ان »يعفى 
الشخص ذو االعاقة من دفع 
الرســوم احلكومية مقابل 
اخلدمات العامة«، علما بأنه 
جار عقد اجتماعات الفريق 
للوصول الى الصيغة النهائية لقرار االعفاء 
من الرســوم احلكومية لألشــخاص ذوي 
االعاقة على ضوء القوانني واللوائح املعمول 
بهــا مبا يحقق تطبيق القانــون. يذكر أن 
مدة عمل الفريق ثالثة شهور من تاريخه.

عاطف رمضان 

أعلنــت الهيئــة العامة 
ملكافحة الفساد )نزاهة( عن 
تشكيل اللجنة العليا لقيادة 
وتنســيق االســتراتيجية 
الوطنيــة لتعزيز النزاهة 
ومكافحــة الفســاد تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء رقم 

6٩١ لسنة ٢٠١٩.
وقــال عضــو مجلــس 
األمنــاء فــي الهيئــة لؤي 
الصالح إن اللجنة تترأسها 

»نزاهــة« وتضم فــي عضويتها ٢١ عضوا 
الدولــة  وزارات ومؤسســات  ميثلــون 
ذات العالقــة بتنفيــذ محــاور ومبادرات 
االستراتيجية الوطنية، عالوة على عضوية 
جمعية الشفافية الكويتية ممثلة للمجتمع 
املدني. وأضاف الصالح أن اللجنة ستتولى 
بشكل رئيسي عملية االشراف العام على 
حسن تنفيذ االستراتيجية الوطنية وإصدار 
التوجيهات العامة التي تكفل ذلك واعتماد 
التقارير اخلاصة بحالة تنفيذ االستراتيجية 

الوطنية واعتماد خطط عملها السنوية.
ولفت إلى أن قرار تشكيل اللجنة أسند 
إلــى كل عضو من أعضائهــا مهمة متابعة 
تنفيذ اجلهة التي ميثلها مبا هو مطلوب منها 
في إطار احملاور واملبادرات التي تضمنتها 

االستراتيجية.
وأوضــح أن »نزاهــة« تعمــل حاليــا 
علــى إصــدار قرار بتشــكيل فــرق العمل 

الفنية واآلليات التنفيذية 
التــي ســتتولى عمليــة 
تنفيــذ محــاور وأولويات 
الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
وبذلك تكون االستراتيجية 
الوطنيــة قــد انتقلت من 
مرحلة املشاورات واإلعداد 
إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأكد أن »نزاهة« ستبذل 
قصــارى جهدهــا إلجناح 
مشــروع االســتراتيجية 
الوطنيــة لتعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد إميانا منها 
بأن هذا املشروع هو مشروع وطني بامتياز 
إذ ان جناحه سيحقق طفرة وقفزة نوعية 
كبيرة في اجلهود الوطنية الرامية لتعزيز 

النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن ذلك سيكون له مردود بالغ 
التأثير على موقف الكويت في املؤشــرات 
الدوليــة ذات الصلــة مبكافحــة الفســاد 

والتنافسية وبيئة األعمال.
وأضاف الصالح أن »نزاهة« تعول على 
تضافر وتساند جهود كل اجلهات الوطنية 
احلكومية واألهلية من أجل حتقيق التنفيذ 
األمثل لالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحة 

الفساد.
وأشاد بالدعم املستمر الذي يوليه مجلس 
الوزراء لهذا املشــروع مــن خالل حثه كل 
اجلهات على التعاون مع »نزاهة« في تنفيذ 
االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد.

خلود الشهاب 

 لؤي الصالح

مشعل األحمد: تشجيع منتسبي
احلرس الوطني على التزود بالعلم واملعرفة

استقبل الشيخ مشــعل األحمد نائب 
رئيــس احلــرس الوطنــي، فــي ديوانه 
بالرئاســة العامة للحرس الوطني مدير 
مديريــة القــوى البشــرية العقيد أحمد 
عبدالرحمــن عبداللطيــف، حيــث أهداه 
شــهادة اجتيازه دورة »الدفاع الوطني« 
في الكلية امللكية للدراسات الدفاعية في 

اململكة املتحدة.
وأشــاد الشيخ مشــعل األحمد بجهود 

العقيد أحمد عبدالرحمن، مؤكدا على نهج 
احلرس الوطني بدعم وتشجيع املتميزين 

في كافة املجاالت.
كما شدد على أن احلرس الوطني يفتح 
الباب أمام منتسبيه للتزود بالعلم واملعرفة 
بوصفهما الســالح احلقيقــي لضمان أمن 

الوطن.
حضــر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس 

احلرس الوطني اللواء جمال ذياب.

تسلم من عبداللطيف شهادة اجتيازه دورة »الدفاع الوطني«

الشيخ مشعل االحمد خالل استقباله العقيد أحمد عبداللطيف

»املناقصات« وافقت على صيانة املنطقة الزراعية الثانيـة و39 حديقـة كبيرة في محافظة العاصمـة وجاٍر طرح العقود
ال حل ملشكلة الغبار.. وخطة لوقف زحف الكثبان الرملية على الطرق السريعة ورفع توصية لـ »املالية« إلقرار امليزانية


