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خادم الحرمين تسلم أوراق اعتماد

صاحب السمو يرعى الجائزة الدولية الكبرى في التاسع من الشهر المقبل

الشعلة :الكويت مازالت تؤدي دوراً ريادي ًا

سفيرنا لدى المملكة

لرعاية شؤون القرآن الكريم
كتب �أحمد يون�س:
�أع��ل��ن وزي��ر الأوق���اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
البلدية فهد ال�شعلة� ،أن وزارة
الأوق���اف وال�����ش��ؤون الإ�سالمية،
وبرعاية �سامية م��ن �سمو �أمري
ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح الأحمد،
�ستطلق جائزة الكويت الدولية
حلفظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وقراءاته
وجت��وي��د ت�لاوت��ه يف ن�سختها
ال��ع��ا��شرة يف التا�سع م��ن �شهر
ابريل املقبل.
وقال ال�شعلة يف ت�رصيح �صحايف :ان
هذه الرعاية ال�سامية من �سمو �أمري
البالد خري دليل حلر�ص �سموه على

• امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبالً الشيخ علي اخلالد

ت�سلم خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز،
�أم�س� ،أوراق اعتماد �سفري الكويت
لدى اململكة ال�شيخ علي اخلالد،
�سفريا معتمدا لدى اململكة.
وق��ال ال�شيخ علي اخل��ال��د عقب
اللقاء «ت�رشفت مبقابلة خادم
احلرمني ال�رشيفني لتقدمي اوراق
اع��ت��م��ادي» م ��ؤك��دا ان توجيهات
جاللته تعد نربا�سا نتبعه للعمل
فيما يخدم م�صالح البلدين.

ودم وت��اري��خ وم�����ص�ير م�شرتك
م�ؤكدا العزم على العمل لزيادة
التعاون يف كل املجاالت حتت
ظل القيادة احلكيمة من �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
االحمد و�أخيه امللك �سلمان بن
عبدالعزيز.
و�أع����رب ع��ن متنياته باملزيد
م��ن ال��ت��ق��دم واالزده����ار للكويت
وال�سعودية و�شعبيهما يف ظل
قيادتي البلدين.

واك��د اخل��ال��د �أن تكليفه �سفريا
للكويت يف اململكة ت�رشيف كبري
ويحمله م�س�ؤولية كبرية للعمل
على ا�ستمرار وتنمية التعاون
الثنائي ب�ين البلدين يف جميع
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية واالجتماعية وغريها.
وا�ضاف ان العالقة بني الكويت
وال�سعودية لها خ�صو�صيتها مبا
متتلكه من عمق وجذور تاريخية
و�أوا��ص�ر تربطها �أخ��وة ون�سب

�أطلقت الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية يف الكويت� ،أم�س ،مبادرة
�إن�سانية لتخفيف حدة معاناة �أ�رس �ضحايا وم�صابي �إطالق النار االرهابي
على م�سجدين بنيوزيلندا يوم اجلمعة املا�ضي وهي عبارة عن برامج �إغاثية
ودوائية واحتياجات �أ�سا�سية .وقال رئي�س الهيئة امل�ست�شار بالديوان
الأمريي د .عبدالله املعتوق� ،إن الهيئة «من منطلق م�س�ؤوليتها الإن�سانية
والأخالقية �أطلقت هذه املبادرة للإ�سهام مبداواة جراح الأ�رس املكلومة
التي ا�ست�شهد �أبنا�ؤها �أو �أ�صيبوا يف هذا احلادث الإرهابي املروع» .وو�صف
املعتوق احلادث بـ«الهجوم الإرهابي على امل�صلني امل�ساملني واالعتداء

الغادر واجلرمية الآثمة التي ا�ستهدفت االعتداء على الإن�سانية جمعاء
واالنتهاك ال�سافر والغا�شم للقيم امل�ستقرة عرب التاريخ واملتمثلة يف
حرمة �سفك الدماء واحلق يف احلياة وحرية العبادة والتعاي�ش ال�سلمي».
و�شدد على �أن الإرهاب ال وطن له وال لون وال دين وال حدود �أخالقية وال
جغرافية وينبغي على العامل مبجتمعه الدويل ومنظماته الت�صدي له
ومواجهته بح�سم مت�سائال «ملاذا ي�ستهدف هذا الإرهاب الأ�سود وامل�شني
م�صلني �أبرياء �أخ��ذوا من دور العبادة مالذا لل�صالة والت�سامح والأمن
الروحي والنف�سي؟».

«الشؤون» 5103 :حاالت استفادت من قطاع

الرعاية االجتماعية خالل فبراير
كتب �أحمد احلربي:

�أعلنت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن
عدد احلاالت امل�ستفيدة من خدمات
وبرامج و�أن�شطة قطاع الرعاية
االجتماعية يف كل الإدارات خالل
�شهر فرباير املا�ضي بلغ «»5103
حاالت .و�أو�ضحت ال��وزارة �أن الـ
 5103ح��االت توزعت على �إدارة
احل�ضانة العائلية « 1050حالة»،
و�إدارة رع��اي��ة الأح�����داث «441
حالة» ،و�إدارة رعاية امل�سنني
« 3612حالة».

�أما فيما يتعلق بن�سبة امل�ستفيدين
م��ن خ��دم��ات �إدارة احل�ضانة
العائلية عن �شهر فرباير ،فقد
بينت الإح�صائية �أن �إجمايل
احل��االت امل�ستفيدة بلغ 1050
حالة ،وتوزعت على دار الأطفال
« 36ح��ال��ة» ،ودار الفتيات «9
ح��االت» ،وبيوت ال�ضيافة «86
حالة» ،وق�سم احل�ضانة «622
ح��ال��ة» ،وق�سم متابعة �ش�ؤون
الأبناء « 227حالة» ،وق�سم رعاية
الكويتيني باخلارج « 70حالة».
وذك����رت الإح�����ص��ائ��ي��ة �أن عدد

امل�ستفيدين م��ن خ��دم��ات �إدارة
رعاية الأح��داث عن �شهر فرباير
بلغ  441ح��ال��ة ،ت��وزع��ت على
اال�ستقبال « 6حاالت» ،وال�ضيافة
االجتماعية « 6ح���االت» ،ودار
املالحظة « 12حالة» ،والرعاية
االجتماعية « 23حالة» ،والتقومي
االجتماعي « 18حالة» ،واملراقبة
االجتماعية اختبار ق�ضائي «289
حالة» ،واملراقبة االجتماعية
نيابة الأح����داث « 65حالة»،
وامل��راق��ب��ة االجتماعية البحث
االجتماعي « 22حالة».

اليحيا سفيراً غير مقيم للكويت
لدى الباراغواي

• خالد اجلارالله لدى استقباله الوفد العماني

هذه المبادرة ليست بغريبة على صاحب السمو

الثالب :مركز الكويت لالبتكار الوطني سيكمل
الحلقة التي يفتقدها المخترع
�أ�شادت رئي�سة جمل�س �إدارة اجلمعية
الكويتية لدعم املخرتعني د.فاطمة
الثالب ،بتوجيهات �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،ب�إن�شاء «مركز
الكويت لالبتكار الوطني» ،م�ؤكدة �أن
املخرتعني من �أبناء الكويت بحاجة
ما�سة لهذا املركز الحت�ضانهم وتبني
�أفكارهم املبدعة.
و�أكدت يف ت�رصيح �صحايف �أن هذه
املبادرة ال�سامية لي�ست بغريبة
على �صاحب ال�سمو ،حيث عرف
�سموه بحر�صه الدائم على احت�ضان
�أبنائه وبناته يف خمتلف املجاالت
والأعمار ،م�ؤكدة �أن التاريخ �سيذكر
دائم ًا ب�أحرف من نور ،توجيهات

• فهد الشعلة

مبادرة إنسانية كويتية لمساندة أسر ضحايا مسجدي نيوزيلندا

الجاراهلل بحث العالقات الثنائية
مع وفد دبلوماسي عماني
التقى نائب وزير اخلارجية
خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه� ،أم�س،
رئي�س دائرة جمل�س التعاون
يف وزارة خارجية �سلطنة
عمان ال�سفري حممد الوهيبي،
ورئي�سة املعهد الدبلوما�سي
يف وزارة خارجية �سلطنة
ع���م���ان ال�����س��ف�يرة زي��ن��ب
القا�سمية اللذين يقومان
بزيارة للبالد.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من
اوجه العالقات الثنائية بني
البلدين والتعاون القائم بني
معهد �سعود النا�رص ال�صباح
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ،واملعهد
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي العماين،
�إ�ضافة �إلى تطورات الأو�ضاع
على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.

دعم وم�ساندة حفظ القر�آن وت�شجيع
و�إكرام حفظته.
و�أك��د ال�شعلة �أن الكويت كانت
ومازالت ت�ؤدي دور ًا ريادي ًا كدولة
راع��ي��ة ل�����ش ��ؤون ال��ق��ر�آن الكرمي
من خ�لال تنظيم جائزة الكويت
ال��دول��ي��ة حلفظ ال��ق��ر�آن الكرمي
وقراءاته وجتويد تالوته ،والتي
كانت �أهم �أهدافها الريادة والتميز
يف االرت��ق��اء وااله��ت��م��ام بحفظة
ال��ق��ر�آن الكرمي والقائمني عليه
�أف���راد ًا وم�ؤ�س�سات �سواء كانوا
داخل الكويت �أو خارجها.
و�أ����ض���اف ال�����ش��ع��ل��ة� :إن جائزة
الكويت الدولية حلفظ القر�آن
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته

تهدف كذلك �إل��ى تعريف الأم��ة
الإ�سالمية والعربية بالقراءات
القر�آنية و�إبراز دور �أئمة القراءات
وعلوم القر�آن املحققني ،وترغيب
الأجيال امل�سلمة من حفظة كتاب
ال��ل��ه يف درا���س��ة علم ال��ق��راءات
و�إب�����راز امل��ج��ي��دي��ن م��ن ال��ق��راء
املتقنني ل��ه��ذه ال���ق���راءات على
م�ستوى دول العامل ،و�إ�شاعة روح
التناف�س الإيجابي يف حفظ القر�آن
الكرمي والت�شجيع على بذل املزيد
م��ن اجل��ه��د وال���وق���ت يف احلفظ
وال��ت�لاوة ،بجانب رعاية حفاظ
القر�آن الكرمي من اجليل ال�صاعد
وحتفيزهم ،و���ص��و ًال �إل��ى زيادة
عددهم وتكرميهم والعناية بهم.

�سموه ال�سامية مل�ساندة �شعب
الكويت وحر�ص �سموه على توفري
احتياجاتهم ومتطلباتهم.
و�أ�شارت الثالب �إلى �أن �إن�شاء «مركز
الكويت لالبتكار الوطني» �سيكمل
احللقة ال��ت��ي يفتقدها املخرتع
الكويتي ،والتي تتعلق بتحويل
اخ�تراع��ه��م �إل��ى منتج على �أر���ض
الواقع ،حيث �سي�ساهم املركز يف
دع��م واحت�ضان ورع��اي��ة ال�شباب
ال��ك��وي��ت��ي امل��ب��دع م��ن �أ�صحاب
االبتكارات واالخرتاعات وحتويلها
�إل��ى م�شاريع اقت�صادية ومنتجات
على �أر�ض الواقع ،م�ؤكدة �أن ذلك
�سيكون ل��ه دور كبري يف حتقيق

التنمية االقت�صادية يف البالد.
و�أك��دت �أن ال�شباب الكويتي لديه
العديد م��ن الأف��ك��ار واالبتكارات
التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف قيادة
م�سرية التنمية لتحقيق الر�ؤية
امل�ستقبلية حل�رضة �صاحب ال�سمو
�أم�ير البالد بتحويل الكويت �إلى
مركز مايل وجتاري عاملي ور�ؤية
«ك��وي��ت ج��دي��دة  ،»2035م�شددة
على �أن امل��خ�ترع الكويتي قادر
على املناف�سة العاملية وحقق
العديد من الإجن��ازات يف فعاليات
عاملية ووجود هذا املركز �سيزيد
من ابداعاته وقدرته على املناف�سة
العاملية.

«بلدية الفروانية» :غلق  3محالت إداري ًا
وتحرير  12مخالفة متنوعة

• د.فاطمة الثالب

المطيري :نمر بمرحلة تاريخية
نؤطر فيها للعمل الشبابي
�أكد ممثل وزير االعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب مدير عام الهيئة العامة لل�شباب
عبدالرحمن املطريي ،االهمية التي توليها
الكويت لل�شباب والعمل ال�شبابي مبا ي�ساهم
يف تطور البالد ومنوها.
جاء ذلك يف ات�صال هاتفي للمطريي �أم�س،
على هام�ش م�شاركته يف �أعمال ملتقى ال�شباب
العربي واالفريقي ال��ذي ت�ست�ضيفه مدينة
«ا�سوان» امل�رصية.
وقال ان الكويت متر حاليا مبرحلة تاريخية

ت���ؤط��ر فيها للعمل ال�����ش��ب��اب��ي م��ن خالل
ال�سيا�سات و�سن الت�رشيعات والقوانني
والهياكل التنظيمية اميانا منها ب�أهمية
التغيري وان و�ضعه يف االطر املنا�سبة من
�ش�أنه امل�ساعدة يف عملية التطور والنمو
و�ضمان جناح اجلميع وا�ستفادتهم.
واكد املطريي اهمية دور ال�شباب يف امل�ساهمة
بتنمية املجتمعات وال��دول وح��ل ق�ضاياها
معتربا ان تنظيم امللتقى وامل�شاركني فيه يدل
على �أهمية ال�شباب «كمرحلة عمرية» يف تنمية

قدم �سفري الكويت لدى االرجنتني عبدالله اليحيا،
ن�سخة من �أوراق اعتماده �سفريا حماال غري مقيم
للكويت لدى الباراغواي ،الى وزير خارجيتها
لوي�س �ألربتو كا�ستيلغيوين.
وقالت ال�سفارة الكويتية لدى االرجنتني يف بيان
�أم�س ،ان الوزير كا�ستيلغيوين �أبدى بالغ ترحيبه
بتعيني اليحيا �سفريا للكويت لدى بالده ،متمنيا

له دوام التوفيق و�أن يكون عمله �إ�ضافة لتعزيز
العالقات بني البلدين.
وا�ضافت ان اليحيا نقل حتيات نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ،لوزير خارجية الباراغواي وتطلعه
نحو توثيق وتعزيز العالقات بني البلدين يف
كافة املجاالت.

وبناء املجتمعات.
وا�ضاف ان امللتقيات ال�شبابية واملو�ضوعات
التي تتناولها هي م�ساحة للتعبري واال�ستماع
واالن�صات للآخر مبينا ان اهمية تلك امللتقيات
تكمن يف انها عامل م�ساعد ل�صانعي القرار عرب
التعرف على اخلربات املختلفة.
كما �أكد وجوب النظر الى ال�شباب -كمرحلة
عمرية متعاقبة ومتتالية -نظرة �شمولية
وتكاملية م��ع �إدراك امل��راح��ل العمرية
واالحاطة بها.

�أعلنت �إدارة العالقات العامة يف بلدية
الكويت قيام �إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية بفرع بلدية حمافظة
ال��ف��روان��ي��ة بتنفيذ ج��ول��ة تفتي�شية
مبنطقة الفروانية للتاكد من التزام
املحالت بلوائح ونظم البلدية والتي
تر�أ�سها مدير �إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية نا�رص الر�شيدي ورئي�س
ق�سم التفتي�ش عبد الرحمن الر�شيدي
ورئي�س النوبة «�أ» مبركز الأندل�س مفلح
الر�شيدي واملفت�شان خالد الر�شيدي
و�أمينة العنزي م�شرية �إلى �أن اجلولة
�أ�سفرت عن الك�شف على  22حمال.
ويف ه��ذا ال�سياق �أو���ض��ح مدير �إدارة
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع
بلدية املحافظة نا�رص الر�شيدي �أن
اجلولة التفتي�شية التي نفذها مفت�شه
االدارة على املحالت التجارية مبنطقة
الفروانية �أ�سفرت عن غلق  3حمالت
�إداري � ًا �إلى جانب حترير  12خمالفة
متنوعة متثلت يف �إقامة �إع�لان بدون
ترخي�ص و�إ���ض��اف��ة �إع�ل�ان �آخ��ر بدون
ترخي�ص و�إقامة �إعالن برتخي�ص منتهي
وع��دم و�ضع الرتخي�ص يف مكان بارز
وذلك بعد الك�شف على  22حم ًال .
و�شدد الر�شيدي على �أ�صحاب املحالت
التقيد باال�شرتاطات واللوائح التي
ت�ضمنتها الئحة املحالت والإعالنات
م�شريا �إل��ى �أن املفت�شني واملفت�شات
التابعني للإدارة �سيت�صدون للتجاوزات
وامل��خ��ال��ف��ات باتخاذهم الإج����راءات
القانونية بحق املخالفني وذل��ك من
خالل حمالتهم التفتي�شية املفاجئة.

• اغالق احد احملالت

