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• صاحب السمو وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد مع رئيس األركان العامة للجيش

• صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

األمير استقبل ناصر المحمد

والنائب األول ورئيس األركان
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو بح�ضور �سمو ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص د�سمان �أم�س النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص

ال�صباح ورئي�س الأركان العامة للجي�ش الفريق الركن
حممد اخل�رض وكبار القادة يف اجلي�ش ،حيث �أقام
�سموه م�أدبة �إفطار على �رشفهم.
ح�رض اللقاء نائب رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ
م�شعل الأحمد.

• سمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد والشيخ ناصر الصباح خالل االستقبال

القيادة
السياسية
هنأت رئيس
إندونيسيا
بإعادة انتخابه

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد

ولي العهد التقى ناصر المحمد

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بيان ام�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.

السلمان :تعديل النظام األساسي والالئحة الداخلية التحاد المكاتب الهندسية
كتب �ضاحي العلي:

دعا جمل�س �إدارة احت��اد املكاتب
الهند�سية وال���دور اال�ست�شارية
الكويتية �أع�����ض��اء االحت���اد الى
امل�شاركة يف اجتماع اجلمعية
العمومية العادية وغري العادية
لالحتاد والتي �ستعقد يف ال�ساعة
ال�سابعة مبقر االحتاد م�ساء يوم
 27يونيو املقبل وم��ن جانبه
�أو���ض��ح رئي�س االحت���اد م .بدر
ال�سلمان �أن جمل�س الإدارة قرر
انعقاد اجلمعية العادية ملناق�شة
التقريرين الإداري واملايل ،و�إقرار
امليزانية العمومية واحل�ساب
اخلتامي لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2018وامل�صدق عليها من
املحا�سب القانوين بالإ�ضافة الى
طلب املوافقة على م�رشوع ميزانية
ال�سنة املقبلة م��ن قبل �أع�ضاء
اجلمعية العمومية  ،م�ضيفا �أن
اجلمعية العمومية العادية �ستنظر

• بدر السلمان

�أي�ضا يف التقارير واالق�تراح��ات
املقدمة م��ن الأع�����ض��اء ع��ن طريق
جمل�س الإدارة قبل انعقاد اجلمعية
العمومية ب�أ�سبوع على الأقل.
وذك���ر ال�سلمان �أن التعديالت
املقرتحة قد متت املوافقة عليها
من الهيئة العامة للقوى العاملة
وجمل�س �إدارة االحت��اد  ،مو�ضحا

�أن اجلمعية العمومية غري العادية
خم�ص�صة لتعديل و�إ�ضافة بنود على
النظام الأ�سا�سي والالئحة الداخلية
بهدف تو�سيع م�شاركة دور االحتاد
كممثل للمكاتب الهند�سية والدور
اال�ست�شارية الكويتية يف العمل
الهند�سي ونظم م��زاول��ة املهنة
الهند�سية حمليا واقليميا ليتوافق
مع متطلبات املرحلة التنموية
املقبلة.
و�أك����د ال�سلمان �أن���ه مي��ك��ن لكل
الراغبني من الزمالء الإطالع على
م��ق�ترح��ات ال��ت��ع��دي��ل واحل�صول
عليها من مقر االحتاد ،معربا عن
الأم��ل يف م�شاركة �أكرب عدد ممكن
من �أع�ضاء االحت��اد يف اجلمعيتني
العموميتني العادية وغري العادية،
حتى ميكننا االطالع على �أكرب عدد
من الأراء واث��راء النقا�ش املهني
– الهند�سي الهادف الى مزيد من
التنظيم وامليكنة يف مزاولة املهنة
الهند�سية.

الصقعبي 785 :ألف دينار للجمعيات الحكومية والخيرية لتنفيذ والئم اإلفطار
كتب �أحمد يون�س:

تنفيذا ل�رشوط الواقفني يف الأمانة
قدمت الأمانة العامة للأوقاف
كعادتها ال�سنوية م�ساهمات
قدرها  785ال��ف دينار لتنفيذ
م�رشوع والئم �إفطار ال�صائم داخل
دولة الكويت هذا العام 2019م –
1440هـ ،من خالل م�رصف والئم
االفطار.
وبهذه املنا�سبة �رصح نائب الأمني
العام للم�صارف الوقفية من�صور
ال�صقعبي ب ��أن الأم��ان��ة العامة
ل�ل�أوق��اف وم��ن خ�لال الأوق���اف
امل�رشوطة ب�رصف ريعها على
�إفـطـار الـ�صـائـمـيـن ،والتزام ًا
منها بتنفيذ ��ش�روط الواقفني
ب�صفتها ناظر ًا على هذه الأوقاف،
و�سعي ًا منها �إلى تن�سيق اجلهود
وتعزيز ال�رشاكة املجتمعية مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلريية
الكويتية ،وحر�ص ًا على تعزيز
و�شائج التعاون مع هذه اجلهات
كعادتها ال�سنوية لإقامة والئم
الإف���ط���ار ط����وال ���ش��ه��ر رم�ضان

• منصور الصقعبي

الكرمي ،فقد قدمت هذه املبالغ
�إلى اجلهات احلكومية واخلريية
املتعاونة معها يف ال�سنوات
ال�سابقة وال��ت��ي لديها خربات
طويلة يف ه��ذا امل��ج��ال لتقدمي
وجبات افطار ال�صائمني عالية
اجلودة كم ًا ونوع ًا ،يف العديد من
امل�ساجد واملواقع واملراكز التي
يكرث املحتاجون ارتيادها.
وبني ال�صقعبي �أن الأمانة العامة

ل�ل�أوق��اف تنفذ م����شروع والئ��م
الإفطار هذا العام داخل الكويت
من خالل جمعية �صندوق �إعانة
امل��ر���ض��ى ،وجمعية الإ���ص�لاح
االجتماعي ،جمعية �إحياء الرتاث
الإ���س�لام��ي ،وجمعية ال�شيخ
عبدالله النوري اخلريية ،وجلنة
التعريف بالإ�سالم ،وبنك الكويت
للطعام .كما نفذت م�رشوع والئم
الإفطار خارج دولة الكويت هذا
العام من خالل وزارة اخلارجية
الكويتية.
ويف اخلتام عرب ال�صقعبي عن �شكر
الأمانة العامة للأوقاف للواقفني
والواقفات جلهودهم وم�ساعيهم
اجل��ل��ي��ل��ة يف خ��دم��ة املجتمع
والعمل اخل�يري ،وكذلك جلميع
اجلهات اخلريية التي تعاونت مع
الأمانة و�شاركتها الأجر يف تنفيذ
م�رصف والئم الإفطار الذي يعزز
التكافل االجتماعي بني امل�سلمني،
بالإ�ضافة لغريه من امل�شاريع
اخلريية التي تهدف �إل��ى تنفيذ
��شروط الواقفني وو�صول اخلري
لأهله.

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية
تهنئة ال��ى رئي�س اندوني�سيا
جوكو ويدودو عرب فيها �سموه
ع��ن خال�ص تهانيه مبنا�سبة
اعادة انتخابه رئي�سا الندوني�سيا
لوالية رئا�سية ثانية متمنيا
�سموه له كل التوفيق وال�سداد
وم��وف��ور ال�صحة والعافية
وللعالقات الطيبة بني البلدين
املزيد من التطور والنماء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف االحمد بربقية تهنئة الى
رئي�س اندوني�سيا جوكو ويدودو
�ضمنمها �سموه خال�ص تهانيه
مبنا�سبة اعادة انتخابه رئي�سا
الندوني�سيا متمنيا �سموه له
كل التوفيق وال�سداد وموفور
ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تهنئة مماثلة.

المبارك :القطاع التعاوني حمل على عاتقه
توفير احتياجات المواطنين

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال فايز املطيري

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س
ال��وزراء يف ق�رص بيان �أم�س ،فايز املطريي ،وذلك
مبنا�سبة �إع��ادة انتخابه مديرا عاما ملنظمة العمل
العربي.كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
م�رشف التعاونية عبدالرحمن القديري.
وقال �سموه انه منذ ان�شاء القطاع التعاوين يف الكويت
حمل على عاتقه م�س�ؤوليات كبرية يف توفري احتياجات
املواطنني من ال�سلع اال�ستهالكية ب�أ�سعار تناف�سية

�إ�ضافة �إلى م�ساهماته االجتماعية وتطوير املرافق
العامة ،مبينا �أن هذه امل�س�ؤوليات تتطلب جمال�س
�إدارات على م�ستوى عال من الكفاءة والقدرة يف الإدارة
والت�سويق.
وا�شاد �سموه بالدور الكبري وامللحوظ يف اداء جمل�س
ادارة جمعية م�رشف التعاونية وال��ذي انعك�س �أثره
على تطور م�ستوى اخلدمات واملرافق وتنوع ال�سلع
اال�ستهالكية وجودتها.

وزير الخارجية تلقى رسالة من نظيره السعودي
بشأن العالقات الثنائية
ت�سلم ال�شيخ �صباح اخلالد،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير اخلارجية ر�سالة خطية
من وزير اخلارجية ال�سعودي
�إب��راه��ي��م ال��ع�����س��اف ،ب�ش�أن
العالقات الثنائية التي تربط
البلدين و�سبل تعزيزها يف كافة
املجاالت ا�ضافة �إلى الق�ضايا
حمل االهتمام امل�شرتك.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال اخلالد
ل�سفري خادم احلرمني ال�رشيفني
ل��دى ال��ك��وي��ت الأم�ي�ر �سلطان
بن �سعد �آل �سعود� ،أم�س.
وح����ضر ال��ل��ق��اء م�ساعد وزي��ر
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزير
اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د.
�أح��م��د ن��ا��صر امل��ح��م��د ،وع��دد
م���ن امل�����س���ؤول�ين يف وزارة
اخلارجية.
�إلى ذلك ،ت�سلم ال�شيخ �صباح
اخلالد ،ن�سخة من �أوراق اعتماد
ال�سفرية اجلديدة لدولة ت�شاد
لدى الكويت البتول زكريا ،حيث
�أعرب ال�شيخ �صباح اخلالد عن
�أطيب متنيانه لل�سفرية ب�أن حتظى
بكل التوفيق والنجاح يف مهام
عملها لدى الكويت وللعالقات

• الشيخ صباح اخلالد لدى استقباله السفير السعودي

الثنائية التي تربط البلدين
املزيد من النمو واالزدهار.
ح����ضر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب وزي���ر
اخلارجية ال�سفري خالد اجلار

الله وم�ساعد وزي��ر اخلارجية
ل�����ش ��ؤون مكتب ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�سفري ال�شيخ د� .أحمد نا�رص

املحمد وم�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون املرا�سم ال�سفري �ضاري
العجران وعدد من كبار م�س�ؤويل
وزارة اخلارجية.

بيت الزكاة يتبرع بـ  300ألف دينار لحملة

«األقربون أولى بالمعروف»
كتب فار�س عبد الرحمن:

تربع بيت الزكاة مببلغ � 300ألف دينار لـ «حملة الأقربون �أولى باملعروف»
التي تنفذها جمعيه التكافل لرعاية ال�سجناء خالل �شهر رم�ضان املبارك
والتي تهدف �إلى الإفراج عن � 700شخ�ص من الغارمني الكويتيني.
و�أو�ضح مدير عام بيت الزكاة حممد العتيبي يف ت�رصيح بهذه املنا�سبة
�أن دعم «البيت» لهذه احلملة ي�أتي انطالق ًا من دوره الرئي�سي يف ت�أ�صيل
قيم التكافل وحتقيق الأمان املجتمعي ،و�أن «البيت» ي�سعى على الدوام
لتبني مثل هذه احلمالت التي تعود باخلري واملرحمة على الأ�رسة واملجتمع

الكويتي ،ويدعو جمهور املح�سنني الكرام ملد يد العون وامل�شاركة يف
هذه احلمالت حماية لأركان الأ�رس الكويتية من االنهيار ،وتقوية لو�شائج
املحبة والرتابط بني جميع طبقات املجتمع.
و�أ�شار العتيبي �إلى �أن بيت الزكاة نفذ على مدار العامني املا�ضيني بالتعاون
مع الأمانة العامة للأوقاف و�إدارة «تنفيذ الأحكام» يف وزارة العدل حملتني
م�شابهتني هما «خلهم يرم�ضون ويانا» ،و«حملة الأمل» ا�سفرتا عن ت�سديد
املديونات ورفع ال�ضبط والإح�ضار عن �أكرث من � 10آالف مواطن من املطلوبني
واملحبو�سني على ذمة ق�ضايا مالية ممن مل تتجاوز مديونياتهم � 3آالف
دينار ،وبلغ قيمة ما مت ت�سديده خالل احلملتني �أكرث من  6ماليني دينار.

