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ولي العهد ثّمن اتصاالت أمير قطر وملك األردن وولي عهده وولي عهد البحرين 
لالطمئنان على صحة سموه: مشاعر صادقة ومبادرات أخوية جتسد العالقات الوطيدة

تلقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد، حفظه اهللا، 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
اطمأن خالله على صحة سموه، 
حفظه اهللا، متمنيا لسموه دوام 

الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد عن بالغ 
شكره وتقديره لسموه على هذه 
املشاعر األخوية الصادقة، مثمنا 
لســموه هذه البادرة الطيبة، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
ودوام العافية وللشعب القطري 

الشقيق كل رفعة وازدهار.
كما تلقى ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد مساء 
أمــس األول اتصاال هاتفيا من 
أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني 
ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشــقيقة، اطمــأن خالله على 

صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمدسمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانيسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد األمير احلسني بن عبداهللا الثانيامللك عبداهللا الثاني ابن احلسني

«جتمع الدواوين» في رسالة للسلطتني: خالفاتكم 
بلغت منعطفًا خطيرًا ال يخدم مصلحة الكويت

دعا رئيس جتمع دواوين 
الكويت عبدالرحمن املعجل، 
التشريعيـــة  السلطتيــــن 
والتنفيذيــــة، ملعاجلــــــة 
اخلالفات بصورة حاســمة 
الكويت  وحازمة ملصلحــة 
وأهلها وإشــاعة أجواء من 
الثقة املتبادلة والتوافق في 
الســلطتني،  األولويات بني 
معتبــرا أن اخلالفــات بني 
اجلانبــني بلغــت منعطفــا 
خطيــرا ال يخــدم مصلحة 
الكويت وأهلها وال مكانتها 

وهيبتها.
وفي بيان أصدره املعجل 
عن أعضاء التجمع، وتلقت 
«األنباء» نســخة منه، دعا 
املعجــل مجلس األمــة إلى 
التحــرك الفــوري لتصفية 
النفوس ومناقشة املواضيع 
محل اخلالف وجعل مصلحة 
الكويت وأهلها هي األساس 
مــن أجل الوصول إلى عمل 
دميوقراطي نفخر به جميعا.. 

وهذا ما جاء في البيان:
البدايــة، نتوجــه  فــي 
بالدعــاء إلــى املولــى عــز 
وجــل أن يحفــظ الكويــت 
وأرضهــا ووحدة أهلها من 
كل شر ومكروه وفتنة، وأن 
يصون اســتقرارها ورفعة 
شــأنها، ويدمي علينا نعمة 
األمــن واألمان، وفي ظل ما 

ما علق من أزمات وعثرات 
ومحاسبة من يقف وراءها 
ويؤججها، ويجب معاجلتها 
بصورة حاســمة وحازمة، 
ملصلحــة الكويــت وأهلها، 
برافد من أجواء ثقة متبادلة 
وتوافــق في األولويات بني 
السلطتني، ما يخلق ارتياحا 
األجــواء،  لتلــك  شــعبيا 
لتحقيق إجنازات مبستوى 
تاريخ الكويت وآمال أهلها، 
حماية للدستور ومكتسباته 
والذي أرسى قواعده اآلباء 
واألجــداد، والتصــدي لكل 
من يحاول العبث واملساس 
ويحــول  ومبــواده  بــه 
الدميوقراطيــة واحلريــة 
إلى فوضى سياسية ومناخ 
لإلشــاعات واإلســاءات في 
وسائل التواصل االجتماعي 
وغيرهــا. لذلــك، املطلوب 
من مجلــس األمة وبصفته 
الدســتورية والتشريعية 
والرقابيـــة والتنفيذيـــــة 
باالضطالع مبسؤولياته من 
خالل حترك فوري لتصفية 
النفوس ومناقشة املواضيع 
محل اخلالف وجعل مصلحة 
الكويت وأهلها هي األساس، 
من أجل الوصول إلى عمل 
دميوقراطي نفخــر به كما 
كنا في املاضي ومبســتوى 
تطلعات وآمال أهل الكويت، 

وخلق توافــق بني مجلس 
األمة واحلكومة والذي هو 
مــن «أبجديــات اإلصالح» 
وليس كما يصوره البعض 
بأنه «خضــوع وانبطاح»، 
ما ميهد خللق بيئة ومناخ 
التنميــة  أفضــل لعجلــة 
والتطوير، ووضع احللول 
الناجعة للعديد من القضايا 
العالقــة، وفــي  وامللفــات 
مقدمتها اإلصالح ومكافحة 
الفساد واملفسدين، واخللل 
بالتركيبة السكانية للبالد، 
واالختالل بقطاعات التعليم 
واألمن والصحة، ومعاجلة 
امللف اإلسكاني، واالستثمار 
الكويتي  الشــباب  بطاقات 
كونهــم الرهــان احلقيقــي 
للمســتقبل ومتكينهم من 
اإلبداع في أجواء تنافسية 
ملــا فيــه مصلحــة الكويت 
ومواطنيها. ونود أن نذّكر 
اجلميــع بأنه لم يتمكن أي 
خطر خارجــي من اختراق 
هــذا الوطن عندمــا تكون 
جبهتــه الداخلية متالحمة 
يشد بعضها بعضا كالبنيان 
املرصوص.. سائلني املولى 
عــز وجل أن يؤتي اجلميع 
احلكمــة ويهديهــم ســواء 
الســبيل ويحفــظ الكويت 
واحة أمن وأمان وأن يجنبها 
الفنت ما ظهر منها وما بطن.

ذكر في بيان له أنه لن تتحقق تنمية وإصالح إذا لم يكن هناك استقرار وتعاون دائم بينهما

فهد عبدالرحمن املعجل

نعيشــه من واقــع وعبث 
غير مســؤول وال مسبوق، 
حيث بلغــت اخلالفات بني 
مجلــس األمــة واحلكومة 
منعطفــا خطيــرا ال يخدم 
الكويــت وأهلها  مصلحــة 
وال مكانتهــا وهيبتها، ولم 
يعد من احلكمة وال املصلحة 
العليا للبالد السكوت عليه 
ومن أي طرف، فمجلس أمة 
معطل وحكومة مســتقيلة 
لوقت طويل، ال يقبله العقل 
وال املنطق ألنه ال يصب في 
مصلحة واستقرار الكويت، 
فــال تنميــة وال تطوير وال 
إصــالح يرجــى إن لم يكن 
هناك استقرار وتعاون دائم 
بني السلطتني، لذلك، يصبح 
لزاما وواجبا على السلطتني 
أن تسعيا إلى أن يطوي كل 

اجلالوي: ضرورة تعزيز التعاون القانوني والقضائي 
في مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال واالجتار بالبشر

  وفد من مجموعة املرأة الدولية زار منصة «كاب»

القاهرة ـ هناء السيد

قال وزير العدل ووزير دولة لشؤون 
تعزيز النزاهة املستشار جمال اجلالوي 
إنــه يجب تعزيــز التعــاون القانوني 
والقضائي العربي والدولي، السيما في 
إطار مكافحة اإلرهاب ومكافحة عمليات 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وتعزيز 
التعــاون العربــي في مكافحــة جرائم 

االجتار بالبشر ومكافحة املخدرات.
وخاطب املستشار جمال اجلالوي، 
خالل ترؤســه االجتماع الـ ٦٩ ملجلس 
وزراء العدل العرب الذي عقد امس في 
مقر االمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
األمــني العام املســاعد جلامعــة الدول 
العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية 
محمــد األمني ولد أكيك، ورئيس املركز 
العربي للبحوث القانونية والقضائية 
السفير عبدالرحمن الصلح، بقوله ان ما 
أجنز سلفا خالل االجتماع الـ ٦٨ للمكتب 
التنفيذي من أعمال وما مت التوصل إليه 

من قرارات بناءة صدرت، يعكس جهودا 
مباركــة وتعاونا مثمــرا بذلته األمانة 
العامة جلامعــة الدول العربية وجلان 
اخلبراء املختصني في الدول العربية.

وأكد على أهمية ما يجود به مشروع 
جدول أعمال االجتماع من موضوعات، 
داعيا إلى الوصول الى القرارات املناسبة 
بصددها، مبا من شأنه حتقيق األهداف 
املرجوة فيها، وتلبية متطلبات جميع 
دولنا العربية، وتعزيز أواصر التعاون 
والتكامل بني مجتمعاتنا، متمنيا جلمعكم 
الكرمي دوام التوفيق، راجيا من اهللا عز 
وجل أن يحفظ بالدنا وأن ينعم علينا 
باألمــن واخلير ويضــم املكتب وزراء 
العدل من كل من مصر، تونس، اجلزائر، 
السعودية، املغرب، موريتانيا، اليمن، 

إضافة للكويت رئيس املكتب.
وتضمــن جــدول أعمــال االجتماع 
البنود التالية: االتفاقية العربية ملكافحة 
اإلرهاب، واالتفاقيــة العربية ملكافحة 
الفســاد، واالتفاقية العربيــة ملكافحة 

جرائــم تقنيــة املعلومات، ومشــروع 
االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم أوضــاع 

الالجئني.
كما بحث االجتماع إعداد مشــروع 
القانون العربي االسترشادي ملنع خطاب 
الكراهية، ومشــروع القانــون العربي 
االسترشادي حلماية ومساعدة النازحني 
داخليــا في الدول العربية، ومشــروع 
القانــون العربــي املوحــد النموذجي 
للمخدرات واملؤثرات العقلية، ومشروع 
القانون العربي االسترشــادي حلماية 
األطفــال مــن التجنيــد فــي النزاعات 
املسلحة، ومشروع البروتوكول العربي 
للحد من االنتشار غير املشروع لألسلحة 
فــي املنطقة العربية املكمــل لالتفاقية 
العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 
احلدود الوطنية، ومشــروع االتفاقية 
العربية حــول حمايــة املعطيات ذات 
الطابع الشــخصي. وناقــش االجتماع 
كذلك تعزيز التعاون مع األمانة العامة 

ملجلس وزراء الداخلية العرب.

ندى أبونصر

قــام وفــد مــن أعضــاء 
 (IWG) مجموعة املرأة الدولية
بزيارة منصة الفن املعاصر 
(كاب) ملشاهدة معرض ديفا! 
السحر اإليطالي في مجوهرات 
املوضة، وقد رحبت املرشدة 
ومنســقة املعــرض ليليــان 
ماســكارينهاس واملســاعدة 
شــراك  نــدى  باملعــرض 
واملتطوعــة هبــة احلمــوي 

بعضوات الوفد.
وقالت ماسكارينهاس إن 
املعرض الدولــي الذي قامت 
بتنظيمه الســفارة اإليطالية 
في الكويت يهدف إلى تقدمي 
مجوهرات املوضة اإليطالية 
كظاهــرة رائعة مــن اإلبداع 

والتصنيع والتوزيع.

حتى عصــر األلفية وما بعد 
األلفية.

واملجوهــرات املعروضة 
معظمهــا مصنوعــة بأعــداد 
كقطــع  أو  جــدا  محــدودة 
فريــدة. كلهــا مصنوعة من 

قبــل مصممــني باســتخدام 
تقنيــات اإلنتــاج املختلطة، 
التقنيــات  تعمــل  حيــث 
اليدوية واآللية والرقمية في 
وئام وانسجام تام. حضرت 
الفعاليــة كل مــن رئيســة 
مجموعة املرأة الدولية املنتهية 
واليتها، ملوســم ٢٠٢١/٢٠٢١، 
كريستيانا بالدوتشي، زوجة 
السفير اإليطالي في الكويت 
املــرأة  ورئيســة مجموعــة 
الدوليــة اجلديــدة، ملوســم 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، غــادة شــوقي، 
زوجــة الســفير املصري في 
الكويــت، لتكون آخر فعالية 
لهذا املرسم ويتم من خاللها 
إغالق موسم أنشطة وفعاليات 
مجموعة املرأة الدولية إلى ان 
تبدأ الدورة اجلديدة للفعاليات 

في سبتمبر ٢٠٢٢.

دعا خالل ترؤس املجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب إلى ضرورة التوصل لقرارات مناسبة

املستشار جمال اجلالوي مترئسا االجتماع

جانب من جولة وفد جلنة املرأة الدولية في املعرض

وينقســم املعــرض إلــى 
صالتني مختلفتني، للسماح 
للــزوار بالقيــام برحلــة في 
تاريــخ مجوهــرات املوضة 
اإليطاليــة من فتــرة ما بعد 
الســتينيات،  احلرب وحتى 

جمعية «املقومات» زّكت مجلس إدارتها
عقــدت جمعيــة مقومات 
حقوق اإلنســان يــوم أمس 
 ٢٠٢٢ يونيــو   ١٤ الثالثــاء 
جمعيتهــا العمومية عن عام 
٢٠٢١ فــي مقرهــا باخلالدية 
برئاسة رئيس مجلس إدارتها 
د.يوســف الصقر وبحضور 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
اجلمعية العمومية ومراقبي 
عائشــة  الشــؤون  وزارة 

البعيجان وهادي العجمي.
بدأ الصقر االجتماع مرحبا 
باحلضــور وتقدم بالشــكر 
الشــؤون  وزارة  ملراقبــي 
ملراحــل  متابعتهــم  علــى 
انعقــاد اجلمعيــة العمومية 
واالنتخابات منذ إرسال الدعوة 
ومرفقاتها للســادة األعضاء 
وحتى يوم االنعقاد، وتوجه 
بالشكر كذلك ألعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفــي اجلمعيــة 

واملعوقات السيما خالل أزمة 
كورونا.

هــذا وناقشــت اجلمعية 
جــدول  بنــود  العموميــة 
األعمال وانتهــت إلى اعتماد 
التقريــر اإلداري واملالي عن 
الســنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢١ كمــا فوضت 

العمومية مجلس  اجلمعيــة 
اإلدارة فــي التجديــد ملكتب 
تدقيق احلسابات للسنة املالية 
٢٠٢٢، وختمت فعاليات انعقاد 
اجلمعيــة العمومية بتزكية 
مجلــس إدارة جديــد لعامي 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وعقــب انتهاء 
اجتماع اجلمعيــة العمومية 
عقد مجلــس اإلدارة اجلديد 
مت  حيــث  األول  اجتماعــه 
تشــكيل مجلس اإلدارة على 
النحو التالي: األستاذ الدكتور 
يوسف الصقر رئيسا والسيد 
عبداهللا محمد الدمخي نائبا 
للرئيس والسيد يونس احلامت 
أمينا للصندوق والسيد أحمد 
عباس الرشيدي أمينا للسر 
والســيدة منى فهــد الوهيب 
عضــوا والســيد احلــارث 
بــدر الفريج عضوا والســيد 

عبدالوهاب الشهاب عضوا.

د.يوسف الصقر وأعضاء مجلس اإلدارة

علــى دورهــم خــالل الفترة 
الســابقة واإلجنــازات التــي 
ســاهموا في حتقيقها والتي 
أثرت بشكل فاعل على تعزيز 
رسالة اجلمعية في الدفاع عن 
حقوق االنسان وتأصيلها من 
منظور الشــريعة اإلسالمية 
رغــم العديد مــن التحديات 

العوضي: بيع اإلجازات متاح ملوظفي «السكنية» 
على موقع املؤسسة ملدة ١٠ أيام

عادل الشنان

أعلنت نائبة املدير العام لشؤون الرقابة 
ونظم املعلومات أمينة العوضي عن طرح 
خدمة بيع اإلجازات على موقع املؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية للراغبــني من 
املوظفني العاملني باملؤسسة في االستفادة 
من بيع رصيد إجازاتهم مقابل مبلغ مالي.

وقالــت العوضي في تصريح صحافي 
إن املؤسسة أصدرت تعميمها اإلداري رقم 

(٩) بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ وتســتقبل طلبات 
املوظفني اعتبار من يوم األحد القادم املوافق 
١٩/٦/٢٠٢٢ وملدة ١٠ أيام، عبر موقع املؤسسة.

كما أشارت العوضي إلى أن هذه اخلدمة 
تأتــي ضمن خطة املؤسســة فــي ميكنة 
خدماتها ســواء للمواطنــني او املوظفني 
بشــكل رقمــي بالكامــل دون احلاجة إلى 
التعامل الورقي، معربة عن الشكر للعاملني 
فــي إدارة نظم املعلومات وإدارة شــؤون 

املوظفني على جهودهم.

أمينة العوضي

عمر الشرقاوي خالل االجتماع

«اخلارجية»: نثّمن دور املؤسسات اخليرية
احتــاد  مــن  وفــد  قــام 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 
الكويتية بزيــارة مقر وزارة 
اخلارجية، فــي خطوة مهمة 
لتوثيــق العالقة بني االحتاد 
ذات  احلكوميــة  واجلهــات 
الصلة بالعمل اخليري، والتقى 
الوفد مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون التنميــة والتعاون 
املفــوض  الوزيــر  الدولــي 
حمد املشــعان، حيث تطرق 
اجلانبان إلى ضرورة وأهمية 
دعم مســيرة العمل اخليري 
الكويتي واحلفاظ على صورته 
الناصعة فــي مختلف الدول 
والقارات، وثمن رئيس احتاد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية 

الكويتــي ملختلــف املناطــق 
احملتاجة واملنكوبة.

من جانبه، أثنى مســاعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 

التنميــة والتعــاون الدولــي 
الوزير املفوض حمد املشعان 
على دور اجلمعيات اخليرية 
واملؤسســات الرســمية فــي 
تعزيــز مكانــة الكويت لدى 
املجتمع الدولي برعاية صاحب 

السمو األمير.
وتناول اجلانبان ضرورة 
تذليل العقبــات خاصة فيما 
أمــوال  بتحويــل  يتعلــق 
التبرعات لعــدد من املناطق 
احملتاجــة، والتــي تواجــه 
اجلمعيات اخليرية الكويتية 
صعوبات في حتويلها، وفي 
مقدمــة تلــك املناطــق دولة 
فلســطني التي يعاني شعبها 

ظروفا معيشية قاسية.

حمد املشعان مستقبالً د.ناصر العجمي ووفد احتاد اجلمعيات واملبرات اخليرية

الكويتية د.ناصر العجمي دور 
وزارة اخلارجية في تســهيل 
عمــل اجلمعيــات اخليريــة 
العطــاء  وتيســير وصــول 

صحة ســموه، متمنيا لسموه 
دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد عن بالغ 
شــكره وتقديره جلاللته على 
هذه املشاعر األخوية الصادقة، 

مثمنــا جلاللــة ملــك اململكــة 
األردنية الهاشمية الشقيقة هذه 
املبادرة األخوية الطيبة، متمنيا 
سموه جلاللته موفور الصحة 
ودوام العافية وللشعب األردني 

الشقيق كل رفعة وازدهار.

كما تلقى ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مساء أمس 
األول اتصاال هاتفيا من أخيه 
صاحب الســمو امللكي األمير 
احلســني بن عبــداهللا الثاني 
بن احلسني املعظم ولي العهد 

في اململكة األردنية الهاشمية 
الشــقيقة، اطمــأن خالله على 
صحة ســموه، متمنيا لسموه 
دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد عن 

بالغ شــكره وتقديره لسموه 
علــى ما عبــر عنه مــن طيب 
املشاعر وصادق الدعاء، مقدرا 
ســموه هذه املبادرة األخوية 
املجسدة لعمق أواصر العالقات 
التاريخية الوطيدة بني البلدين 

والشعبني الشــقيقني، متمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية.
كما تلقى ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مساء أمس 
األول اتصاال هاتفيا من أخيه 
صاحب الســمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيــس مجلس الوزراء 
في مملكة البحرين الشــقيقة، 
اطمأن خالله على صحة سموه، 
متمنيا لســموه دوام الصحة 

وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد عن 
بالغ شــكره وتقديره لسموه 
علــى مــا عبر عنه مــن طيب 
املشاعر وصادق الدعاء، مقدرا 
ســموه هذه املبادرة األخوية 
املجسدة لعمق أواصر العالقات 
بــني  الوطيــدة  التاريخيــة 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.


