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رئيس الوزراء هنأ رئيسة ولي العهد استقبل احملمد والفارساألمير هنأ رئيسة سنغافورة بالعيد الوطني
سنغافورة بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
حليمة يعقوب رئيســة 
جمهوريــة ســنعافورة 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالدها، متمنيا سموه لها 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية ســنغافورة 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صبــاح امس ســمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 

د.محمد الفارس. 
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيســة حليمــة يعقوب 
رئيسة جمهورية سنعافورة 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، راجيا لها 

وافر الصحة والعافية.

بعث ســمو الشــيخ أحمد النواف رئيس مجلس 
الــوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيســة حليمة يعقوب 
رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالدها. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

تعاون مشترك بني «أمانة األوقاف» و«ساعي السعودية»
وّقعــت األمانــة العامــة 
لألوقاف مؤخرا بروتوكول 
تعاون مشــترك فــي مجال 
الوقف مع مؤسسة «ساعي» 
لتطويــر األوقــافـ  إحــدى 
الشــيخ  مؤسســات وقــف 
ســليمان بــن عبدالعزيــز 
الراجحــي بالريــاض ـ يتم 
من خالله تطويــر التعاون 
بــني األمانة واملؤسســة في 
االهتمــام  ذات  املجــاالت 
املشــترك، وبصفــة خاصة 
الدراســات  لدعــم وتنميــة 
والبحوث في مجال الوقف، 
واستقطاب الباحثني وحتكيم 
األبحاث بغرض النشــر في 
مجلتي «أوقــاف» و«وقف» 
وإصدارات إدارة الدراســات 
والعالقات اخلارجية باألمانة، 

االتفاقية أمينها العام باإلنابة 
صقر السجاري، بينما مثل 
التنفيذي  «ساعي» رئيسها 
أ.د.محمد السريع الذي أشاد 
بدور األمانة في خدمة الوقف، 

في مجاالت التعــاون لبناء 
قواعد البيانات واملعلومات 
في مجــال األوقاف، وتبادل 
قوائم احملكمني املختصني من 
األساتذة واألكادمييني الذين 
تستعني بهم املؤسستان في 
البحــث وحتكيــم األبحاث 
بهــدف تطويرها وحتكيمها 
بغرض النشر في مجالتهما 
احملكمة. بدورها، قالت مدير 
إدارة الدراســات والعالقات 
اخلارجية لينــا املطوع إن 
البروتوكول يخدم البلدين 
الشــقيقني في مجال الوقف 
من خــالل تبــادل اخلبرات 
والتجارب بينهما والتشاور 
حــول األنشــطة التي ترى 
أنهــا  األمانــة و«ســاعي» 

مناسبة.

مؤكدا أن التعاون بني اجلهتني 
من شأنه زيادة فعالية نشاط 
كل منهمــا، ودعم جهودهما 
الراميــة إلــى مــا فيــه خير 
مجتمعاتنــا علــى األصعدة 
املختلفة، وحتفيز االهتمام 
املجتمعي للعناية باألوقاف 
ودراستها وتطوير صورها.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الســجاري إن االتفاقية تعد 
إميانــا من الطرفــني بأهمية 
إحياء ســنة الوقف وتنمية 
دوره في التنمية بكافة أبعادها 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والعلميــة  واإلعالميــة 
والثقافية، وما يتطلبه ذلك 
مــن جهــود مكثفــة وإعداد 
متميز للعناصر البشــرية، 
واستعانة كال الطرفني باآلخر 

السجاري: يهدف إلى بناء قواعد البيانات في مجال الوقف وتبادل مصادر املعرفة الرقمية

صقر السجاري ود. محمد السريع يتبادالن وثائق االتفاقية

وإصدارات «ساعي» مبا يسهم 
فــي تطوير البحــث العلمي 
الوقفي والنهوض به ومواكبة 
القضايا الوقفية املعاصرة.

ومّثــل األمانــة فــي هذه 

طالل اخلالد للضباط املرقني: كونوا أهًال للثقة 
وحتّملوا املسؤولية واعملوا بروح الفريق الواحد

قّلــد نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزير الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالــد بــوزارة الدفــاع صباح 
امس كوكبة جديدة من الضباط 
رتبهم، وذلك بعد صدور املرسوم 
األميري بتوليتهم ضباطا باجليش 
الكويتــي، حيــث بدأت مراســم 
التولية بقراءة املرسوم األميري 
ومن ثم أدى الضباط اجلدد القسم 

القانوني.
وقد هنأ نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الضباط اجلدد 
بهذه املناســبة بكلمة جاء فيها: 
«أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم 
لثقة صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة بتوليتكم 
ضباطا باجليش الكويتي، وأنتم 
اليوم في بداية طريق العمل والبذل 
والعطــاء لوطنكــم فكونوا أهال 
للثقة الغالية بتحمل املسؤولية 
والتسلح بالعلم والتدريب والعمل 
بروح الفريق الواحد مع إخوانكم 
من منتســبي اجليــش الكويتي 
واحرصوا دائما على أن تكونوا 
قدوة في تعاملكم ومثاال يحتذي 
في أقوالكم وتصرفاتكم، وتفانوا 
بخدمة وطنكم وحمايته والذود 
عن ترابه. وأســأل اهللا عز وجل 
أن يوفقكم وأن يدمي نعمة األمن 
واألمــان والعــزة والرفعة على 
بلدنــا احلبيب، في ظــل القيادة 
احلكيمة لصاحب الســمو األمير 
القائــد األعلى للقوات املســلحة 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهما اهللا ورعاهما، وسدد على 

طريق اخلير خطاهم».

قلّدهم رتبهم اجلديدة ودعاهم إلى أن يكونوا مثاالً يحتذى في أقوالهم وتصرفاتهم

الشيخ طالل اخلالد والفريق الركن خالد صالح الصباح مع الضباط املرقني

الضباط املرقون خالل أداء القسم

ديوان حقوق اإلنسان: تعيني كوادر متخصصة 
للتعامل مع القضايا املرتبطة بالنساء

«األوقاف»: ڤيديو املصحف امللون مت تصويره 
في مسجد غير مرخص ال يتبع الوزارة

أكد الديــوان الوطني 
حلقوق اإلنســان أهمية 
تعيني الكوادر الوظيفية 
املتخصصــة فــي املجال 
والنفســي  االجتماعــي 
للتعامــل  والقانونــي 
مــع احلــاالت والقضايا 
املرتبطــة  االجتماعيــة 
بالنســاء وتوفير ســبل 
التأهيل واملساندة والدعم 
النفسي الذي قد حتتاجه 

املعنفات.
جــاء ذلــك فــي بيان 

صحافي صادر عن الديوان أمس عقب زيارة 
ميدانيــة مفاجئة قام بهــا رئيس وأعضاء 
جلنة الشكاوى والتظلمات بزيارة إلى مركز 
«فنر» التابع للمجلس األعلى لشؤون األسرة 
لالطــالع على مدى تطبيق معايير حقوق 
اإلنسان والضمانات االجتماعية املتوفرة 
للنســاء املعنفات الالتي يتم اســتقبالهن 

في املركز.
وأضــاف البيان أن الزيــارة تأتي وفقا 
لقانون إنشاء الديوان رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ 
وخاصــة املــادة ٦ بشــأن متابعــة مراكز 
املؤسســات اإلصالحيــة ومراكز التوقيف 
ودور الرعاية املختلفة عبر عمل الزيارات 
الدوريــة أو املفاجئة وإصــدار تقارير عن 

أوضاعها.
وذكــر أن اللجنــة دعــت الــى ضرورة 

أسامة أبو السعود

أوضحــت وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية أن مقطــع الڤيديــو املتــداول 
للمصحف امللون مت تصويره في مســجد 
من الصفيح غير مرخص وال يتبع الوزارة.
وأضافت «األوقاف» في بيان لها، تلقت 
«األنباء» نســخة منــه، «انــه تأكيدا على 
حرص الوزارة على متابعة املساجد وجميع 
املصاحف املعروضة فيها، أكدت في تعميم 

تدريب ودعم الكوادر الوظيفية والعاملني 
في املركز وتوفير احلماية األمنية الالزمة 
لكل من الكادر البشــري والنســاء الالتي 
يتم إيواؤهن، مشــيرة إلــى أهمية تعزيز 
التعاون مع اجلهات احلكومية مثل وزارات 
الداخلية والصحة والعدل ومكاتب اإلمناء 
االجتماعي لتوفير الضمانات االجتماعية 
وتأهيل النساء املعنفات ومراعاة الظروف 

اخلاصة لهن وألطفالهن.
وشــددت اللجنة على ضــرورة توفير 
االحتياجات واملعدات الالزمة للمركز لضمان 
سير العمل بالشكل املطلوب، مشيرة إلى 
االطالع على آلية اســتقبال وإيواء النساء 
املعنفات وأطفالهن وآلية تعامل املوظفات 
العامالت مع احلــاالت وما تقدمه لهن من 
جهود ملراعاة اجلانب االجتماعي والنفسي.

تذكير سابق لألئمة واملؤذنني، عدم السماح 
بدخول أو توزيع أي مصاحف غير معتمدة 
ورفع املصاحف التي لم توافق عليها جلنة 
مراجعة القرآن في قطاع املساجد باستثناء 
مصاحف طبعة الكويت من القرآن الكرمي 

والسنة النبوية».
وحثت الوزارة في بيانها األئمة واملؤذنني 
على توجيه الراغبني في التبرع بأية نسخ 
من املصحف بالتوجه أوال إلى قطاع املساجد 

للحصول على املوافقة الالزمة لذلك.

شدد على ضرورة توفير سبل التأهيل والدعم النفسي للمعنفات

«زكاة العثمان» تدعو للمساهمة 
في مشروع «اهللا يبرد عليك»

دعا مديــر زكاة العثمان 
البرامــج  التابعــة لقطــاع 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
الكنــدري  اخليريــة أحمــد 
احملسنني للمساهمة مبشروع 
«اهللا يبــرد عليــك»، وذلك 
للتخفيف من معاناة األسر 
املتعففة داخــل الكويت في 
ظل ارتفاع درجات احلرارة 
خالل الصيــف، موضحا أن 
هذا املشــروع تنفــذه زكاة 
العثمــان ســنويا في فصل 
الصيف لتوفير املستلزمات 

األساسية لألسر من أجهزة تكييف وثالجات 

وغيرها من األجهزة األخرى، 
حيــث مت توزيــع عــدد ١٣١ 
جهازا كهربائيــا من أجهزة 
التكييف والثالجات وبرادات 
املياه على ١٢٠ أسرة متعففة 
داخــل الكويت. وأشــار إلى 
أنه ميكن للمتبرع املساهمة 
بثمــن جهــاز أو بــأي مبلغ 
جتــود به نفســه، حيث إن 
توزيع املســاعدات يتم بعد 
دراسة حالة األسر، وحتديد 
احتياجاتها، ويســتفيد من 
املشــروع الفقراء واملساكني 
واألرامل واملطلقات واحملتاجون والضعفاء.

أحمد الكندري

«اخلارجية»: تعطيل القنصلية في مومباي 
جاء بناء على عطلة رسمية للحكومة الهندية

قالــت وزارة اخلارجيــة إن قرار تعطيل 
القنصليــة العامة في مدينــة مومباي جاء 
بنــاء على عطلة رســمية للحكومة الهندية 
شملت كل اجلهات والدوائر ومنها البعثات 

الديبلوماسية املعتمدة لديها.
جــاء ذلك فــي بيان توضيحــي للوزارة 
تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعي حول اإلعالن الذي نشرته القنصلية 
العامة في مومباي على مبناها بشأن تعطيل 
أعمالها، وأكدت الوزارة أنها اتخذت االجراءات 
القانونية جتاه املوظف الذي قام بهذا التصرف 

الالمسؤول دون موافقة الوزارة.
من جانب آخر، أعربت وزارة اخلارجية 

عن إدانة واستنكار الكويت الستمرار اجلرائم 
التي تقترفها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في 
فلسطني بإقدامها على اغتيال ثالثة مواطنني 
فلسطينيني وإصابة العشرات وتدمير عدد 
من املساكن واملمتلكات خالل اقتحامها ملدينة 

نابلس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه 
اجلرمية النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة احلاجة 
امللحة لقيــام املجتمع الدولــي بواجباته 
فــي جلم هذه االعتــداءات ووضع حد لها 
ومحاسبة مرتكبيها وتوفير احلماية للشعب 

الفلسطيني الشقيق.

استنكرت استمرار جرائم سلطات االحتالل بفلسطني خالل اقتحامها مدينة نابلس

ملشاهدة الڤيديو

محافظ األحمدي بحث سبل التعاون مع مجلس الشباب
أكــد محافــظ األحمــدي 
الشيخ فواز اخلالد أن شباب 
الكويت هم مستقبل الوطن 
وأملــه في حتقيــق التنمية 
الــذي نطمح إليه  والتطور 
جميعا، مشددا على ضرورة 
االستمرار في حتفيز أبنائنا 
وبناتنــا وتشــجيعهم على 
املبادرة واملشاركة ليكونوا 

فاعلني في املجتمع.
جــاء ذلــك خــالل لقائه 
صباح امــس في ديوان عام 
محافظــة األحمــدي رئيس 
الكويتي  الشــباب  مجلــس 
العازمــي، وعضــو  نــواف 

اليوم  العتيبــي، مبناســبة 
العاملي للشباب، حيث اطلع 

كمــا رحــب باملشــاركة في 
التي  الفعاليات واألنشــطة 
تنظمها احملافظة، خاصة تلك 
التي تهتم بالشــباب وذوي 
االحتياجات اخلاصة ضمن 
إطار املسؤولية املجتمعية.

بدورها، قالت رئيس جلنة 
منصة مجلس الشباب جميلة 
العتيبي إن املنصة عبارة عن 
بوابــة إلكترونية تضم عدة 
أقسام: (مبادرون، متطوعون، 
ومســاندون)، وتوضح كل 
املعلومــات عن رؤية ومهام 
وجلان املجلــس واألعضاء 

واألنشطة املتنوعة.

على مجمل نشــاط املجلس 
خالل الفترة املاضية، وبحث 
التعــاون املشــترك  ســبل 
مســتقبال، متمنيا للمجلس 
التوفيق والســداد والنجاح 

في مهمته الوطنية.
من جانبه، اعرب رئيس 
مجلس الشباب نواف العازمي 
عن ســعادته باللقــاء الذي 
ميثل دعما كبيرا للشــباب، 
كما تناول العديد من األفكار 
واملقترحات، الفتا الى احلديث 
عن منصة مجلس الشــباب 
التــي ســتنطلق بالتزامــن 
مــع يــوم الشــباب الدولي، 

أكد ضرورة حتفيز الشباب على املبادرة واملشاركة املجتمعية

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً نواف العازمي ووائل العنزي وجميلة العتيبي

العنــزي،  املجلــس وائــل 
ورئيس جلنة املنصة جميلة 


