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قانونية غير  بصورة  املقيمني  من   752 توظيف  اجلمعيات«:  »احتاد 
أعلن احت��اد اجلمعيات التعاونية أمس أن عدد املقيمني 
بصورة غير قانونية العاملني لديها بلغ 752 موظفا حتى 
نهاية 2018. وق��ال رئيس اللجنة اإلعالمية والعالقات 
العامة باالحتاد صالح العازمي ل� )كونا(: إن جمعية مدينة 
سعد العبدالله حلت باملرتبة األولى في توظيف 112 منهم 

تلتها جمعية مدينة جابر األحمد ب� 47 موظفا ثم جمعية 
النسيم ب� 42 موظفا. وأضاف أن جمعية األندلس والرقعي 
جاءت باملرتبة الرابعة ب� 37 موظفا ثم جمعية اجلهراء ب� 
34 موظفا وجمعية الصليبية ب� 33 موظفا وتوزع الباقون 
على اجلمعيات األخ��رى. مبينا أن عدد اجلمعيات املشاركة 

في آلية التوظيف بلغ 46 جمعية. وأشاد بالتعاون املستمر 
بني اجلهاز املركزي واالحتاد وباجلهود املبذولة إلجناح آلية 
التوظيف قائال إن توجيهات رئيس اجلهاز صالح الفضالة 
حثت على تأمني فرص عمل وفتح منافذ للمقيمني بصورة غير 

قانونية ال سيما في القطاع التعاوني.
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الرئيس املصري يستقبل مرزوق الغامن

استقبل رئ��ي��س جمهورية 
م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ع��ب��دال��ف��ت��اح 
السيسي بقصر االحتادية اليوم 
رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق 

الغامن.
 ون��ق��ل ال��غ��امن ف��ي مستهل 
اللقاء حتيات صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األح��م��د ومت��ن��ي��ات��ه لفخامته 
وملصر ب��دوام التقدم والنجاح 
فيما حمل الرئيس السيسي 
رئيس مجلس األم��ة الكويتي 
نقل حتياته وتقديره لسمو أمير 
البالد ومتنياته القلبية لسموه 

مبوفور الصحة والعافية.
 واستعرض اللقاء العالقات 
الثنائية ب��ني البلدين وع��دداً 
من املوضوعات املهمة إقليميا 

ودوليا.
وأكد الرئيس السيسي خالل 
اللقاء عمق العالقات األخوية 
التاريخية بني مصر والكويت 
وأهمية التنسيق والتعاون 
امل��س��ت��م��ر بينهما وال����ذي مت 
تعزيزه والتأكيد عليه مؤخًرا 
خ��الل زي��ارة فخامته للكويت 

أواخر الشهر املاضي.
 ب����دوره أك���د ال��غ��امن خ��الل 
ال��ل��ق��اء خصوصية ال��ع��الق��ات 
االستثنائية بني البلدين والتي 
أصبحت مضرب مثل مشددا على 
أن الكويت وعلى رأسها سمو 
أمير البالد تنظر إلى مصر كقلب 
للعالم العربي وكدولة ذات بعد 
مركزي سياسيا واستراتيجيا 
وفق منظور السياسة اخلارجية 

الكويتية.
 وحضر اللقاء رئيس مجلس 
ال��ن��واب امل��ص��ري الدكتور علي 
عبدالعال وسفير دولة الكويت 

لدى مصر محمد صالح الذويخ.

السيسي أكد  عمق العالقات األخوية التاريخية مع الكويت 

الغامن: مصر قلب العالم العربي ذات
 بعد مركزي سياسي واستراتيجي

أمير البالد يهنئ رئيس 
املكسيك وحاكم عام بابوا غينيا 

بالعيد الوطني لبلديهما
بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس 
أن����دري����س م���ان���وي���ل ل��وب��ي��ز 
أوب�����رادور رئ��ي��س ال��والي��ات 
املكسيكية املتحدة الصديقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا سموه لفخامته 
م��وف��ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. aوبعث سمو نائب 
األم��ي��ر وول���ي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس أندريس مانويل لوبيز 
أوب�����رادور رئ��ي��س ال��والي��ات 
املكسيكية املتحدة الصديقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا سموه لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
وبعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى السيد بوب 
دادي حاكم ع��ام بابوا غينيا 
اجل��دي��دة الصديقة عبر فيها 
س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
لبالده متمنيا سموه لفخامته 
م���وف���ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 

األحمد ببرقية تهنئة إلى السيد 
ب��وب دادي ح��اك��م ع��ام بابوا 
غينيا اجلديدة الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 

راجيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

اجلار الله بحث مع  السفير
 املصري تطورات األوضاع 

اإلقليمية والدولية

اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله 
أم��س االثنني مع سفير جمهورية مصر العربية 
لدى دولة الكويت طارق القوني، إذ مت خالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين، 

إض��اف��ة ال��ى ت��ط��ورات األوض���اع على الساحتني 
اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء نائب مساعد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب ن��ائ��ب ال��وزي��ر 

املستشار طالل الشطي.

خالد اجلار الله خالل لقائه السفير املصري

»ديوان احملاسبة« يترأس جلسة مؤمتر »اإلنكوساي«
يعتزم وف��د م��ن دي���وان احملاسبة ت��رأس 
اجللسة العامة حول موضوع »تكنولوجيا 
املعلومات اخلاص في تطوير وتنمية القطاع 
العام«، وذلك خالل مؤمتر اإلنكوساي الثالث 
والعشرون الذي سيعقد في روسيا االحتادية 

خالل الفترة من 23 – 28 سبتمبر اجلاري. 
وي��ت��رأس الوفد رئيس دي��وان احملاسبة 
باإلنابة عادل الصرعاوي، وبعضوية كل من 
مدير عام اإلدارة العامة ملكتب رئيس الديوان 
فوزية العنزي، كبير مدققني بإدارة الرقابة 
على الشركات خالد الشهاب، كبير مدققني 
ب��إدارة الرقابة على األداء حصة املشعان، 
مدقق رئيسي ب��إدارة الرقابة على اجلهات 
املستقلة للشؤون االقتصادية واخلدمية 
فاطمة الفيلكاوي، اختصاصي أول عالقات 
دولية فاطمة القطان، منسق عالقات دولية 
استبرق الشالحي، ومنسق عالقات دولية 
هند ال��دوي��ري ب���إدارة التدريب والعالقات 

الدولية.
وأف��ادت كبير مدققني ب��إدارة الرقابة على 
األداء حصة امل��ش��ع��ان أن اف��ت��ت��اح املؤمتر 
سيتضمن خطابات عديدة من رئيس مجلس 
االحتاد في روسيا االحتادية ورئيس مجلس 
ال��دوم��ا ب��اإلض��اف��ة إل��ى كلمة األم���ني العام 
ل��إن��ت��وس��اي، إل��ى ج��ان��ب خ��ط��اب الرئيس 
الذي تنتهي مدة واليته »اإلم��ارات املتحدة« 

ونقل السلطة إلى رئيس اإلنتوساي اجلديد 
»روسيا االحتادية«.

وأضافت أن جدول أعمال املؤمتر يتمحور 
في اختيار نائب رئيس الكونغرس ومناقشة 
تقرير رئيس اإلن��ت��وس��اي وتقرير اللجنة 

اإلشرافية على القضايا الناشئة، وتقرير 
األم��ني ال��ع��ام لإنتوساي، ب��اإلض��اف��ة إلى 
تقرير رئيس جلنة السياسات والشؤون 
املالية واإلدارية، وتقرير املنظمات اإلقليمية 

وتقرير جلنة املعايير املهنية.
وأكدت املشعان أن املؤمتر سيسلط الضوء 
على تقرير م��ب��ادرة اإلن��ت��وس��اي للتنمية 
وتقرير املجلة الدولية للرقابة املالية العامة، 
ومناقشة تنفيذ أه��داف التنمية املستدامة 
ودور األج��ه��زة العليا للرقابة ف��ي قضية 
مكافحة ال��ف��س��اد، ب��اإلض��اف��ة إل��ى انتخاب 
أعضاء املجلس التنفيذي وانتخاب مراقبي 

احلسابات لألمانة العامة لإنتوساي.
ويتألف ال��وف��د امل��ش��ارك م��ن: مدير عام 
اإلدارة العامة ملكتب رئيس الديوان فوزية 
العنزي، وكبير مدققني بإدارة الرقابة على 
ال��ش��رك��ات خ��ال��د ال��ش��ه��اب، وكبير مدققني 
ب��إدارة الرقابة على األداء حصة املشعان، 
ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على اجلهات 
املستقلة للشؤون االقتصادية واخلدمية 
فاطمة الفيلكاوي، واختصاصي أول عالقات 
دولية ب��إدارة التدريب والعالقات الدولية 
ف��اط��م��ة ال��ق��ط��ان، وم��ن��س��ق ع��الق��ات دول��ي��ة 
بإدارة التدريب والعالقات الدولية استبرق 
الشالحي، ومنسق ع��الق��ات دول��ي��ة ب��إدارة 

التدريب والعالقات الدولية هند الدويري.

حصة املشعان

الطبطبائي: املصطلح املعاصر للمواطنة 
ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية

ق��ال رئيس جلنة اإلفتاء لألحوال 
الشخصية في الكويت الدكتور محمد 
الطبطبائي أمس أن املصطلح املعاصر 
للمواطنة التي قوامها ح��ب الوطن 
وخ��دم��ة مصاحله »ال يتعارض مع 

الشريعة اإلسالمية«.
ج���اء ذل���ك ف��ي ورق����ة ع��م��ل تقدم 
بها الطبطبائي إل��ى مؤمتر املجلس 
األع��ل��ى ل��ل��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة مبصر 
في دورت��ه ال� )30( ال��ذي يعقد حتت 
عنوان »فقه بناء الدول..رؤية فقهية 
عصرية« حتت رعاية الرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي. 
وأوضح الطبطبائي في هذا السياق 
أن »املواطنة الصاحلة متالئمة مع 
ال��ش��ري��ع��ة االس��الم��ي��ة« م��ش��ي��را إل��ى 
توافق التشريع مع هذه األحاسيس 
واالعتبارات حيث اهتم العلماء قدميا 
وح��دي��ث��ا ببيان األح��ك��ام الشرعية 

اخلاصة بالوطن والتعلق به.
وأض���اف أن ال��وط��ن ف��ي ال��ش��رع ال 
يختلف ع��ن امل��ع��ن��ى ال��ل��غ��وي »فهو 

مبعنى الديار والبالد التي يعيش فيها 
االنسان على سبيل االقامة املستمرة 
تعني ال��ف��رد ال��ذي يتمتع بعضوية 
بلد ما ويستحق بذلك ما ترتبه تلك 

العضوية من امتيازات«. 
وذكر أن »الوطنية ظاهرة نفسية 
اجتماعية مركبة قوامها حب الوطن 
ارض���ا وأه���ال وال��س��ع��ي ال���ى خدمة 
مصاحله« مشيرا الى ان املواطنة هي 
مشاركة سببها االنتماء لبلد مشترك 

والتمتع مبميزاته.
وقال: في هذه الورقة إن » لألوطان 
اعتبار في التشريع اإلسالمي ببيان 
ت��ن��اول األوط����ان ف��ي ال��ق��رآن الكرمي 
والسنة النبوية واألث��ر واعتباراتها 
الشرعية ف��ي مواضيع مختلفة من 
التشريع االسالمي«. واكد الطبطبائي 
ان ذل��ك يشمل جميع أب���واب الفقه 
سواء في أبواب العبادات أو األحوال 

الشخصية أو املعامالت املالية. 
وحذر في الوقت ذاته من »االنحراف 
في مفهوم الوطنية من خالل التعصب 

للوطنية والشعوبية والتفاخر بها 
وازدراء اآلخرين على اعتبارها خصلة 
مذمومة أو أن يجعل االنتماء للوطنية 
بديال ع��ن االن��ت��م��اء لدينه وعقيدته 

االسالمية«.
وأوض���ح الطبطبائي أن للوطن 
اعتبارا وللدين احلنيف اعتباره دون 
تعارض بينهما، الفتا إلى عدم تعارض 
مفهوم الوطن واملواطنة مع التشريع 
االسالمي فيما يهذب اإلسالم املواطنة 

ويرشدها الى اخلير لألمة.
وذكر أن ثمة اعتبارا سياسيا للوطن 
يختلف باختالف األوط��ان وأحوالها 
مشيرا الى اعتبار الشريعة االسالمية 
املواطنة في أحكام فقهية عديدة في 

باب العبادات واملعامالت.
ويتخلل املؤمتر الذي يختتم أعماله 
اليوم عددا من اجللسات العلمية من 
بينها جلسة حول )األحكام الفقهية 
املتعلقة ب��ب��ن��اء ال����دول( و)ع��وام��ل 
ب��ن��اء ال����دول( و)ف��ق��ه ال���دول وبناء 

اجلماعات(.

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في املكسيك بريفيريو ليدو 
ورئيس مجلس الشيوخ مارتي غواداراما وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس البرملان الوطني في جمهورية بابوا غينيا 
اجلديدة املستقلة ج��وب بومات مبناسبة العيد الوطني 

لبلده.

الغامن يهنئ نظراءه في املكسيك 
وبابوا غينيا بالعيد الوطني

جانب من اللقاء


