
»الشؤون القنصلية«  في »اخلارجية« تطلق رابطًا إلكترونيًا
حلجز مواعيد معامالت التصديقات

أعلن مساعد وزير اخلارجية  للشؤون القنصلية الوزير املفوض سامي احلمد أمس عن إطالق رابط إلكتروني حلجز املواعيد املسبقة جلميع معامالت قسم التصديقات. وقال احلمد في تصريح 
صحفي: إن ذلك يأتي انطالقا من حرص وزارة اخلارجية على التطوير اإللكتروني خلدماتها وتسهيال للمواطنني واملقيمني إلجناز معامالتهم بشكل أفضل. وأضاف أنه نظرا للظروف احلالية 

جلائحة كورونا املستجد )كوفيد -  19( فإن العمل يقتصر على املبنى الرئيسي في منطقة الشويخ اإلدارية وأن على الراغبني بحجز موعد الدخول إلى موقع الوزارة اإللكتروني للقيام بذلك.

2alwasat.com.kw

الشيخ أحمد املنصور

شهد تخريج ضابطني من جامعة »نورثن أريزونا«

وزير »الداخلية«: جلمعية احملامني دور رائد في خدمة املجتمع 

أع���رب ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي��ر الداخلية ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء أنس الصالح عن التقدير 
إلس��ه��ام��ات جمعية احمل��ام��ني الكويتية 

ودورها البناء في خدمة قضايا املجتمع.
جاء ذلك خالل استقبال الوزير الصالح 
ف��ي مكتبه مبقر وزارة الداخلية رئيس 
مجلس إدارة جمعية احملامني الكويتية 
شريان الشريان وأعضاء مجلس اإلدارة 
بحسب ب��ي��ان صحفي ل����إدارة العامة 

للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة.

وأش���ار البيان إل��ى مناقشة اجلانبني 
إقرار تشكيل جلنة مشتركة لتبني القضايا 
العامة وتذليل العقبات واملعوقات وحماية 
املال العام وتطبيق القانون على اجلميع 
مبسطرة واحدة مبا يفيد املصلحة العامة 

في البالد.
من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء جمعية 
احمل��ام��ني ع��ن الشكر للمؤسسة األمنية 
على دعمها غير احمل���دود للجمعية مما 
كان له بالغ األثر في أداء الدور املجتمعي 

والقانوني املنوط بها.

كما تقدم أعضاء جمعية احملامني مبذكرة 
تفصيلية لتطوير آلية العمل وتسهيل 
اإلج����راءات ووج���ود الضمانات الكافية 
للتحول إل��ى العمل التكنولوجي ضمن 

منظومة شاملة.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام والوكيل املساعد 
للشؤون القانونية والدراسات والبحوث 

اللواء حقوقي ماجد املاجد.
وك���ان ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح، قد استقبل 

في مكتبه مبقر وزارة الداخلية أول أمس، 
بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام، ومدير عام أكادميية سعد 
العبدالله للعلوم األمنية ال��ل��واء ناصر 
بورسلي، ومساعده العميد علي جاسم 
الوهيب، ضابطني برتبة م���الزم، وذل��ك 
ألداء القسم أمام معاليه، حيث تال القرارات 
الوزارية رقم )-463 457( لسنة 2020 
واخل��اص��ة بالتعيني والقسم آم��ر كتيبة 
ش��ؤون الطلبة في كلية الشرطة العقيد 
فيصل عبدالنبي حجي وآمر ركن متابعة 

الطلبة املبتعثني في كلية الشرطة املقدم 
حسن بوعباس.

وق��دم الصالح بهذه املناسبة التهنئة 
إلى اخلريجني من جامعة نورثن أريزونا 
ب��ال��والي��ات املتحدة األمريكية تخصص 
هندسة كهربائية واالنضمام إلى زمالئهم 
ف��ي م��ي��دان ال��ع��م��ل، وط��ال��ب��ه��م بالتحلي 
بااللتزام واالنضباط وحتمل املسئولية 
واالنخراط مع زمالئهم في العمل األمني 
ليصبحوا مثاال يحتذى به داخل املؤسسة 

األمنية.
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وزير الدفاع يعزي 
ولي العهد السعودي 

بوفاة األمير خالد 
بن سعود

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد 
املنصور ببرقية تعزية إلى ولي العهد 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الدفاع باململكة العربية السعودية 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ضمنها خالص تعازيه 
وص��ادق مواساته بوفاة املغفور له 
بإذن الله تعالى صاحب السمو امللكي 

األمير خالد بن سعود.
ودع��ا الشيخ أحمد املنصور في 
بيان ص��ادر ع��ن مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة ب��وزارة 
الدفاع أول أمس املولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة 

الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.

الصالح خالل تخريج ضابطني من جامعة »نورثن أريزونا« وزير الداخلية انس الصالح خالل استقباله وفد جمعية احملامني الكويتية

أشاد األمني العام الحتاد الغرف 
ال��ت��ج��اري��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ج��وزي��ب��ي 
تريبولي أمس األربعاء بدور القطاع 
اخلاص الكويتي الرئيسي في دفع 
عجلة النمو االقتصادي، معربا عن 
تطلع شركات االمتياز اإليطالية 
للتعاون والشراكة مع دولة الكويت 

لتحقيق أهداف التنمية الطموحة.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى 
روما في بيان أن ذلك جاء خالل لقاء 
تريبولي مع سفير دول��ة الكويت 
لدى إيطاليا الشيخ ع��زام الصباح 
مبقر ال��س��ف��ارة، حيث استعرضا 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون املتنامية بني 
الشركات وقطاع األعمال اإليطالية 
والكويتية وفرص تعزيز التعاون 

والتكامل الواسعة بينهما.
وأضافت أن تريبولي لفت إلى 
حيوية وديناميكية قطاع األعمال 
ف��ي إي��ط��ال��ي��ا إح���دى أك��ب��ر ال���دول 

الصناعية في أوروبا والعالم والذي 
يضم أكثر من 600 ألف شركة حتت 
مظلة احت��اد الغرف بينها أكثر من 

250 أل��ف شركة متيز عاملية في 
القطاعات كافة.

وأش��ار البيان إل��ى أن تريبولي 

أبدى استعداد الشركات االيطالية 
ف��ي م��ش��روع��ات ال��ط��اق��ة املتجددة 
وبالتحديد »ال��ط��اق��ة اخل��ض��راء« 

و«الطاقة ال��زرق��اء« لنقل خبراتها 
وتكنولوجياتها إلى دولة الكويت 
عبر التعاون والشراكة بني قطاع 
األعمال لتحقيق »نقلة نوعية في 
منط التنمية«. كما أش��ار تريبولي 
إلى أن احتاد الغرف االيطالية بصدد 
توجيه دع��وة خاصة إل��ى رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت محمد 
الصقر لزيارة ايطاليا للتباحث حول 
فرص الشراكة املتبادلة والعمل على 
تفعيل قنوات التواصل التجاري بني 

البلدين.
م��ن جهته أك��د السفير الشيخ 
ع��زام الصباح أهمية دور القطاع 
اخلاص الكويتي في حتفيز التنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة الوطنية ومواكبة 
ال��ت��ح��والت االق��ت��ص��ادي��ة وأمن���اط 
اإلنتاج العاملية بالتعاون مع مراكز 
التميز وال��ت��ق��دم العاملي وتوطني 

التكنولوجيات احلديثة.

ذك���رت اإلدارة ال��ع��ام��ة للعالقات 
واإلع��الم األمني ب��وزارة الداخلية أن 
املؤسسة األمنية وافقت على متديد 
فترة تقدمي خطط البحوث للمشاركة 
ف��ي مسابقة ج��ائ��زة األم��ي��ر نايف بن 
عبد العزيز للبحوث األمنية ملجلس 
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج العربية 
2020/2021، وذلك حتى يوم 31-

.2020-8
وأوضحت اإلدارة أن أعضاء هيئة 
اجل��ائ��زة ع��ق��دوا اجتماعا عبر تقنية 
االت��ص��ال امل��رئ��ي ي��وم 2020-7-1 
مت خ��الل��ه مناقشة ال��وض��ع ال��راه��ن 
والظروف االستثنائية التي متر بها 
ال��ب��الد ملواجهة جائحة ك��ورون��ا وما 
ميثله ذلك من عقبات تواجه املتقدمني 
ل��ل��م��ش��ارك��ة، ح��ي��ث مت ع���رض رأي 
أعضاء هيئة اجلائزة على وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام والذي 

قرر اعتماد رأي األعضاء بتمديد فترة 
ت��ق��دمي خطط ال��ب��ح��وث حتى تاريخ 

.2020/8/31
وأش���ارت اإلدارة إل��ى أن إج��راءات 
التقدمي للمشاركة في اجلائزة تكون 
حسب متطلبات امل��ش��ارك��ة: بتعبئة 
من���وذج اس��ت��م��ارة امل��ش��ارك��ة امل��ت��اح 
على الصفحة االلكترونية اخلاصة 

باجلائزة على موقع األمانة العامة.
ويتم ارسال السيرة الذاتية للباحث 
بالبريد االلكتروني اخل��اص بهيئة 
 . )pnpsr@gccsg.org( اجل��ائ��زة
وإج��راءات تقدمي خطة البحث: بتقدمي 
خطة بحث ملوضوع اجل��ائ��زة املعلن 
عنها حسب ش��روط قبول الترشيح 

الواردة في اإلعالن.
وت��رس��ل خ��ط��ة ال��ب��ح��ث ف��ي موعد 
أق��ص��اه 2020/8/31، إل��ى البريد 

اإللكتروني اخلاص بهيئة اجلائزة.

أشاد بدور القطاع اخلاص الكويتي في النمو االقتصادي

أمني »احتاد الغرف اإليطالية« استعرض
مع عزام الصباح عالقات التعاون املتنامية

جانب من اللقاء

»الداخلية« متدد فترة تقدمي 
خطط البحوث للمشاركة بجائزة 

األمير نايف بن عبد العزيز 

ضمن جهود جلنة التعريف باإلسالم في 
رعاية وتعليم املهتدين واملهتديات اجلدد 
كشفت اللجنة عن إقامة 349 محاضرة 
متنوعة، وت��وزي��ع 659 حقيبة دعوية 
الكترونية، وإشهار إسالم 64 مهتدية خالل 

شهر يونيو.
وأكدت مديرة إدارة الشؤون النسائية 
جناة الطويل أن أزمة فيروس كورونا لم 
متنع اللجنة من القيام بدورها في دعوة 
غير املسلمني إل��ى التعرف على اإلس��الم، 
واس��ت��م��رت ف��ي تنفيذ كافة أعمالها عبر 

الوسائل التكنولوجية احلديثة.
وفيما يتعلق بإجنازات شهر يونيو قالت 
الطويل: حققت اإلدارة النسائية للجنة 
التعريف باإلسالم مجموعة من اإلجنازات 
منها تقدمي 349 محاضرة توعوية ودعوية 

استفاد منها 6812 مهتدية ودارسة.
وأض��اف��ت: قمنا بتوزيع 659 حقيبة 
دع��وي��ة الكترونية، ونظمنا 157 حلقة 
ق��رآن عن بعد استفاد منها 716 مهتدية، 

وتواصلنا مع 3062 من املهتديات اجلدد.
وحول أهم نتائج األنشطة الدعوية خالل 
شهر يونيو أعلنت الطويل إشهار إسالم 64 
مهتدية، وأكدت أن اللجنة كعادتها سوف 
تقوم بتعليمهن اإلسالم وأحكامه من خالل 
مشروع »علمني اإلس���الم« حيث يشتمل 
املشروع على العديد من الدورات الشرعية 

املختلفة. 
كما واصلت اللجنة تعريف غير املسلمني 
باإلسالم، وتصحيح الصورة السلبية التي 
لدى البعض عنه. حيث تواصلت مع 471 

من غير املسلمات، وعرفتهن بآداب وأخالق 
اإلسالم.

وأكدت الطويل اهتمام اللجنة باألطفال 
والنشء حيث نظمت لهم 80 حلقة قرآن 
عبر االنترنت، وتهدف اللجنة من خالل هذه 
احللقات إلى استثمار فترة توقف الدراسة 
ف��ي حتفيظ األط��ف��ال ال��ق��رآن، وم��لء وقت 

فراغهم بأنشطة مفيدة.

وشكرت الطويل أهل اخلير من املتبرعني 
وامل��ت��ب��رع��ات ال��ذي��ن ساهموا ب��دع��م كافة 
أنشطة اللجنة، وك��ان��وا سبباً بعد الله 
تعالى في حتقيق كل هذه اإلجن��ازات، كما 
وج��ه��ت الشكر ل��دع��اة وموظفي اللجنة 
على جهودهم الكبيرة خاصة خالل أزمة 
فيروس كورونا، وعلى تطويرهم لعملهم 

بشكل سريع ملواكبة الظروف احلالية.

»التعريف باإلسالم النسائية«: الدعوة 
مستمرة عبر وسائل التكنولوجيا احلديثة

تعليم املهتديات عن بعد

أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة 
العاملية حملة األضاحي للعام 
الهجري 1441 ه� التي جاءت 
حت��ت ش��ع��ار »أض��ح��ي��ت��ك أج��ر 
وف��رح��ة« وذل���ك عبر موقعها 
اإللكتروني وفروعها املنتشرة 
ف��ي ال��ك��وي��ت وال����ذي سيكون 
أيضا مبثابة إغاثة للكثير من 
األسر التي تضررت من فيروس 

كورونا.
وقال األمني املساعد لشؤون 
القطاعات في الرحمة العاملية 
فهد ال��ش��ام��ري: إن األضحية 
شعيرة إسالمية ثابتة بالكتاب 
وال��س��ن��ة واإلج���م���اع، ولعظم 
مكانتها في اإلس��الم حث عليها 
ديننا احلنيف ورغب في القيام 
فيها ق��ال سبحانه وتعالى: 
﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر 
الله لكم فيها خير فاذكروا اسم 
الله عليها ص��واف ف��إذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها وأطعموا 
القانع واملعتر كذلك سخرناها 
لكم لعلكم تشكرون - احلج: 

.36
وأض��اف أن الرحمة تسعى 
إل���ى إي���ص���ال األض���اح���ي إل��ى 
احمل��ت��اج��ني ف��ي ع���دد م��ن دول 
العالم موزعة على قطاعاتها 
األربعة، آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
والقطاع العربي، ويوفر مشروع 

األضاحي للمتبرعني واحملسنني 
فرصة إي��ص��ال أضاحيهم إلى 
احملتاجني، من أجل إحياء لسنة 
أبينا إبراهيم، وإدخال السرور 
والغبطة عليهم مبناسبة عيد 
األضحى املبارك، حيث إن ثمة 
ماليني األسر املسلمة احملتاجة 
ح��ول العالم ال تتذوق اللحوم 
إال في أوقات نادرة، ومنها يوم 
العيد، بسبب ع��دم متكنها من 

توفير القيمة الالزمة لذلك.
وب���نينّ ال��ش��ام��ري أن حملة 
األض���اح���ي م��ن أه���م ال��ب��رام��ج 
السنوية التي تنفذها جمعية 
ال��رح��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ن��ي��اب��ة عن 

املضحني طبقاً ألحكام الشريعة 
اإلس��الم��ي��ة بوصفها شعيرة 
إسالمية ثابتة بالكتاب والسنة 
واإلج��م��اع، وح��ثَّ عليها ديننا 
اإلس��الم��ي احلنيف ورغ��ب في 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، وش���رع لها وقتاً 
م��ح��دداً ووض���ع ل��ه��ا ش��روط��اً 
وأح��ك��ام��اً خ��اص��ة م��ب��ي��ن��اً أن 
امل��ش��روع ي��ه��دف إل��ى مساعدة 
املسلمني في الدول ذات األقليات 
املسلمة على تطبيق شعائر 
اإلس���الم وربطهم باملناسبات 
والشعائر اإلسالمية السنوية، 
فضاًل عن إحياء روح التكافل 
االج��ت��م��اع��ي ب���ني امل��س��ل��م��ني ، 

وتقوية روابط احملبة بني أبناء 
الكويت واملسلمني في شتى بقاع 
األرض، والتخفيف من وطأة 
سوء التغذية التي يعاني منها 

بعض املجتمعات الفقيرة.
وأعلن أن »الرحمة العاملية« 
نفذت امل��ش��روع ال��ع��ام املاضي 
واستفاد منه 792721 مستفيدا، 
حيث بلغ إجمالي عدد األضاحي 
أكثر من 15588 أضحية، منها 
أكثر م��ن 14567 أضحية من 
الغنم تقريبا، فيما بلغ عدد 
أضاحي البقر 1021 تقريبا، 
فيما استفاد من مشروع الكسوة 

والعيدية 8752 طفال ويتيما.

»الرحمة العاملية« تطلق مشروع األضاحي   
حتت شعار »أضحيتك أجر وفرحة«

مشروع أضاحي »الرحمة العاملية« العام املاضي في الصني


