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أمير البالد يهنئ رئيس إندونيسيا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجل��اب��ر الصباح ببرقية تهنئة إل��ى فخامة
الرئيس جوكو وي���دودو رئيس جمهورية
اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن

خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار .وبعث
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر

الصباح ببرقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس
جوكو وي��دودو رئيس جمهورية اندونيسيا
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا سموه

لفخامته موفور الصحة والعافية .كما بعث
سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك احلمد الصباح
رئيس مجلس ال���وزراء حفظه الله ببرقية
تهنئة مماثل.

 ...و سموه يبعث ببرقية تهنئة لرئيس الغابون بالعيد الوطني
بعث سمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األح��م��د اجلابر
الصباح ببرقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس علي بونغو
أوندميبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا

سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار .وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
علي بونغو أوندميبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة

عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده راجيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية .كما
بعث سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير يعزي الرئيس الباكستاني بضحايا انفجار مسجد كويتا
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ببرقية
تعزية الى فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمھورية باكستان
االسالمية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا حادث االنفجار الذي وقع في مسجد بالقرب من
مدينة كويتا وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابني سائال املولى تعالى

أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان مين على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ببرقية
تعزية الى فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمھورية باكستان
االسالمية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته

«االئتمان» 22.2 :مليون دينار قروض
ومنح منصرفة في يوليو املاضي

أعلن بنك االئتمان أمس أن إجمالي القروض العقارية وقروض
املرأة واملنح واحملفظة املقدمة في شهر يوليو املاضي تقدر ب2ر22
مليون دينار كويتي.
وأوضح البنك في إحصائية صادرة عنه أن تلك القروض منحت
لبناء قسائم خاصة مببلغ 7ر 1مليون دينار وقسائم حكومية ب
9ر 11مليون دينار
وأضاف أن تلك القروض منحت كذلك لشراء البيوت ب 6ر 4مليون

دينار ولتوسعة وترميم السكن اخلاص ب5ر 143ألف دينار فيما
بلغت قروض توسعة وترميم السكن احلكومي 2ر 1دينار.
وبني أن قروض منح البيوت اخلرسانية قدرت ب5ر 8ألف دينار
في حني بلغت منح ذوي اإلعاقة 6ر 2مليون دينار.
وفيما يتعلق بقروض احملفظة ذكر البنك أن إجمالي تلك القروض
قدرت ب 150ألف دينار صرف منها  120ألف دينار لقروض التوسعة
والترميم و 30ألف دينار لقروض الترميم.

بضحايا حادث االنفجار الذي وقع في مسجد بالقرب من مدينة كويتا
راجيا املولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهھم
فسيح جناته ومين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

«الدفاع»  :استدعاء من أمت 18
عام ًا حتى  31مارس 2018
ألداء اخلدمة العسكرية
أص��در النائب األول لرئيس مجلس
ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ ناصر
صباح األحمد قرارا وزاريا بشأن استدعاء
املكلفني ممن أمتوا سن الـ  18ألداء اخلدمة
العسكرية .وجاء في نص القرار في مادته
األولى:
يستدعى املكلفون ال��ذي��ن أمت��وا سن
الثامنة عشرة من العمر بتاريخ  10مايو
 2017حتى ت��اري��خ  31م��ارس 2018

إلمت���ام اإلج�����راءات ال�لازم��ة لاللتحاق
باخلدمة العاملة ما لم يكن قد أدى اخلدمة
العاملة او أجل أو أعفي منها وفقا للقانون.
ونصت امل��ادة الثانية على ان يكون
إحلاق الدفعة  48باخلدمة العاملة بتاريخ
 7ديسمبر .2019
فيما جاء في املادة الثالثة :على رئيس
األرك���ان العامة للجيش إص��دار األوام��ر
الشيخ ناصر صباح األحمد
الالزمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

سفير الكويت بأنقرة يشارك
في إحياء ذكرى زلزال مرمرة
شارك سفير الكويت لدى تركيا غسان
ال��زواوي اول من امس اجلمعة بفعالية
أقامتها جمعية البحث واإلنقاذ مبقاطعة
(قوجلك) التركية مبناسبة الذكرى ال 20
حلادثة الزلزال الذي ضرب منطقة بحر
(مرمرة).
وذك��رت السفارة الكويتية في أنقرة
في بيان ان دعوة بلدية (قوجلك) للسفير
الكويتي لتلك الفعالية جاء تقديرا منها
للمساعدة واملساهمة االنسانية التي
قدمتها الكويت لتركيا بعد الزلزال املدمر
الذي وقع باملنطقة.
وأع����رب ال�����زواوي ف��ي ك��ل��م��ة خ�لال
الفعالية ع��ن ت��ع��ازي الكويت لضحايا
احلادثة األليمة مؤكدا أهمية اجلهود التي
تقوم بها الكويت في األنشطة االنسانية
املبذولة حول العالم واعتماد هذا املسار
في سياستها اخلارجية.
وأش���ار ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ال��ى التقدير
الدولي للنشاط االنساني الكويتي الذي
ت��رت��ب عليه تسمية سمو أم��ي��ر البالد
الشيخ صباح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح
«قائدا للعمل اإلنساني» وهو أول لقب
يطلق بالتاريخ على زعيم دولة من قبل

غسان الزواوي

األمم املتحدة والكويت «م��رك��زا للعمل
اإلنساني».

ك��م��ا أك���د أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
والتعاون الثنائي بني الكويت وتركيا في
القضايا االقليمية واألنشطة االنسانية.
وق����دم ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية
االقتصادية العربية قرضا بقيمة 53
مليون دوالر إلع���ادة بناء شبكة طرق
تربط وح���دات التوطني السكنية التي
بنيت عقب زل���زال أغسطس  1999في
منطقة (م��رم��رة) وف��ي إط��ار البرنامج
نفسه قدم الصندوق قرضا بقيمة 3ر28
مليون دوالر إلعادة تأهيل البنى التحتية
التي تضررت من الزلزال.
وفي اجلانب االنساني تبرع سمو أمير
البالد الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر
الصباح شخصيا مببلغ مليون دوالر
مساهمة منه في إغاثة منكوبي كارثة
ال��زل��زال والتخفيف م��ن معاناتهم كما
قدمت جمعيات كويتية مساعدات عينية
ونقدية كبيرة.
يذكر ان تركيا شهدت زل���زاال مدمرا
بقوة 5ر 7درج��ة على مقياس ريختر
ضرب منطقة بحر (مرمرة) في ال  17من
أغسطس  1999وأسفر عن قتل أكثر من
 17ألف شخص.

إجراءات قانونية ضد شخص أساء للذات اإللهية

«الداخلية» :ال صحة الرتفاع
معدالت السرقة في املناطق السكنية
أك��دت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام
األمني بوزارة الداخلية أنه غير صحيح ارتفاع
معدل جرائم السرقة باملناطق السكنية ،وأن
القطاعات األمنية املختصة تواصل العمل ليل
نهار بجاهزية كاملة وبيقظة دائمة لبسط
مظلة األم��ن واألم���ان والتصدي ألي انتهاك
للقانون في كافة احملافظات.
وشددت اإلدارة على أن ما مت تداوله على
أح��د م��ن م��واق��ع التواصل االجتماعي حول
ازدياد السرقات في عدد من املناطق يفتقر إلى
الدقة واملصداقية ،وال يستند إلى أي أساس
من الواقع.

وكما توضح اإلدارة حول الفيديو املنتشر
في بعض مواقع التواصل االجتماعي حلادثة
السرقة التي متت بإحدى املنازل أنه مت اتخاذ
االجراءات القانونية من قبل اجلهات املختصة
ب���ال���وزارة م��ن األدل���ة اجلنائية واملباحث
اجلنائية.
وأهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني مبستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
حتري الدقة والتأكد من صحة ما يتم تداوله
من املصادر الرسمية.
من جانب اخر أعلنت وزارة الداخلية ضبط
شخص أساء للذات اإللهية وإحالته الى جهة

االختصاص.
وفي بيان توضيحي ملقطع فيديو متداول
يتضمن قيام أحد األشخاص بالتعدي على
الذات اإللهية ،ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�لام األمني في وزارة الداخلية إنه فور
تلقي البالغ قامت اإلدارة املختصة بالبحث
وال��ت��ح��ري ع��ن صاحب مقطع الفيديو ومت
ضبطه واتخاذ اإلج��راءات القانونية الرادعة
بحقه .وش���ددت إدارة اإلع�ل�ام األم��ن��ي على
أن وزارة الداخلية س��وف تتخذ اإلج��راءات
القانونية ضد كل من يقوم بالتعدي على الذات
اإللهية أو الدين اإلسالمي.

