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بشروط اخلاص  السكن  على  املستحقة  املبالغ  بتقسيط  تسمح  واملاء«  »الكهرباء 
قال الوكيل املساعد خلدمات العمالء بوزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة، أحمد الرشيدي: إن الوزارة قررت 
السماح للمستهلك ال��ذي يرغب في االنضمام لبرنامج 
)حافز للترشيد( بتقسيط مبالغ االستهالك املستحقة على 

الوحدة السكنية مبوجب إقرار دين بالصيغة التنفيذية.
وأضاف الرشيدي ل� )كونا( أمس: انطالقاً من حرص 

الوزارة على تشجيع العمالء على التسديد مت تعديل املادة 
الثالثة من القرار ال��وزاري )2020/362( بشأن منح 
حوافز للمستهلكني املساهمني بترشيد استهالك الكهرباء 

واملاء في السكن اخلاص.
وأض���اف أن ه��ذا التعديل يسمح بتقسيط املبالغ 
املستحقة ب��ش��رط مضي أك��ث��ر ع��ام على تركيب ع��داد 

الكهرباء أو املاء وعدم وجود مخالفات أو ضبطية قضائية 
على الوحدة السكنية مع سداد كافة املستحقات املالية 

املطلوب عليها.
وكانت ال��وزارة أطلقت في أغسطس املاضي برنامج 
)حافز( ال��ذي يتضمن حوافز وخصومات للمستهلكني 
بنسبة تصل إلى 40 باملئة على فاتورة الكهرباء الشهرية.
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أمير البالد وولي العهد  يستقبالن

 الغامن واخلالد وبعض الوزراء

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، بدار ميامة، ظهر أمس، سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد. كما استقبل سموه، رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن. واستقبل سموه، سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه، نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ حمد ج��اب��ر العلي ووزي��ر 
اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي.

واستقبل س��م��وه، نائب رئيس مجلس ال���وزراء 
ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 

عبدالله الرومي.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
بدار ميامة، ظهر أمس، رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن. واستقبل سمو ولي العهد، سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير 
اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي. واستقبل سمو ولي العهد، نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

رئيس األركان بحث مع السفير 
الهندي التعاون املشترك

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
ال��رك��ن خالد صالح الصباح  ب��دي��وان رئاسة 
األرك���ان، صباح أم��س، سفير جمهورية الهند 
الصديقة ل��دى ال��ب��الد سيبي ج���ورج وال��وف��د 
املرافق له .حيث عقد اجتماع بني اجلانبني مت 

من خالله مناقشة أهم األم��ور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك، ال سيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية، مشيداً سعادته بعمق العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وحرص الطرفني 

على تعزيزها وتطويرها.

جانب من اللقاء

سمو األمير يستقبل سمو ولي العهد
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بناًء على تكليف مجلس الوزراء بلدية الكويت 
باستكمال األع��م��ال املتعلقة بتجميل مدينة 
الكويت وإبراز معاملها احلضارية واالستعانة 
مب��ن ت����راه م��ن��اس��ب��اً م��ن أص��ح��اب اخل��ب��رات 
واملبادرات واجلمعيات التعاونية وجمعيات 
النفع العام والقطاع اخل��اص، و بتوجيهات 
من مدير عام بلدية الكويت م. أحمد املنفوحي، 
أطلقت البلدية حملتها اإلعالمية )كن شريكاً( 
عبر حساباتها في وسائل التواصل االجتماعي 
وك��ذل��ك بتركيب 157 إع���الن م��وب��ي بجميع 
احملافظات تدعو فيها كافة املبادرين و املهتمني 
بتقدمي مبادرتهم نحو جتميل العاصمة بهدف 
تعزيز العمل والتنسيق العملي بني القطاع العام 
واخل��اص واملجتمع املدني وتشمل املبادرات 
العديد من املجاالت وهي )لتصميم – التنفيذ 
– شبكات احلركة – املناطق املفتوحة اخلضراء 
وامل��ي��ادي��ن –التخضير – األث���اث احل��ض��ري –
مواقف انتظار احل��اف��الت – مجسمات الفنية 
–الفن العابر و اجل��داري��ات – استراتيجيات 
االستدامة االقتصادية املتنوعة لتجميل مدينة 

الكويت – توعيه والعمل التطوعي(. 
وأوض��ح��ت البلدية ب��أن��ه سيتم فتح باب 
تقدمي امل��ب��ادرات اب��ت��داًء من تاريخ 24 أكتوبر 
اجل���اري حتى ت��اري��خ 25 نوفمبر املقبل عبر 
capital@ البريد االلكتروني اخلاص باحلملة
baladia.GOV، وذل��ك بكتاب موجه ملدير 
ع��ام البلدية.  وبينت البلدية بأنه مت توزيع 
إع��الن��ات امل��وب��ي وع��دده��ا 157 وتركيبها في 
جميع احملافظات حيث مت تركيب 20 إعالن في 
محافظة حولي و42 في محافظة العاصمة، و 

22 في محافظة مبارك الكبير، فضالً عن تركيب 
32 إع��الن ف��ي محافظة األح��م��دي، و 16 في 
محافظة اجلهراء، إلى جانب تركيب إعالن 25 

في محافظة الفروانية . 

شريكًا« »كن  حملة  تطلق  الكويت   بلدية 

وزير اخلارجية بحث مع نظيره 
الياباني هاتفيًا العالقات الثنائية

أج���رى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء، الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد، أم��س، اتصاالً هاتفياً مع 
وزي��ر خارجية ال��ي��اب��ان الصديقة موتيغي 

تويشيميتسو، مت خ��الل��ه بحث العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني 
وآخ��ر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

موتيغي تويشيميتسوالشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

»أمانة األوقاف« تفتتح التصفيات النهائية ملسابقة 
24 الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده الـ 

�سمري خ�رض

حتت رعاية صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، انطلقت أول أمس، 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده -  الرابعة والعشرين 
– ف��ي امل��س��ج��د ال��ك��ب��ي��ر، حت��ت شعار 

»اْطَم�����ِئن«، وذلك من خالل 
وق����ال وزي����ر األوق�����اف وال���ش���ؤون 
اإلسالمية، عيسى الكندري، في كلمة 
خالل حفل االفتتاح، ألقاها نيابة عنه، 
األم��ني ال��ع��ام لألمانة العامة لألوقاف 
ب��اإلن��اب��ة، منصور الصقعبي: للسنة 
الرابعة والعشرين على التوالي جنتمع 
مع هذه الوجوه الطاهرة في هذا املكان 
امل��ب��ارك على ك��ت��اب ال��ل��ه ع��ز وج���ل، في 
حفل افتتاح التصفيات النهائية بني 
كوكبة ج��دي��دة م��ن حفظة ك��ت��اب الله 

تعالى. وك��م نحن بحاجة إل��ى ال��ق��رآن 
نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه، 
ونتحرك ونصلح أنفسنا ومجتمعاتنا 
على هديه ونقيم مناهج حياتنا على 
أسسه ومبادئه وتوجيهاته. لقد حملت 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده الرابعة والعشرين لهذا 
العام شعاراً ج��دي��داً، كما اعتدنا في كل 
ع��ام، وهو »اْطَم�����ِئن« ال��ذي استوحته 
األمانة العامة لألوقاف – في ظل الظروف 
احلالية التي متر بها البالد والعالم أجمع 
ج��راء جائحة كورونا – من دالالت قول 
الله تعالى في سورة الرعد: ﴿الَِّذيَن آَمُنوا 
َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اللَِّه ﴿ أاََل ِبِذْكِر اللَِّه 

َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب )28﴿.
لقد م��نَّ الله علينا في األمانة العامة 

ل��ألوق��اف منذ تأسيسها وحتى يومنا 
هذا برعاية كتابه الكرمي وحفظة كتابه 
األب��رار، وم��نَّ علينا بالرعاية السامية 
للمسابقة من لدن حضرة صاحب السمو 

أمير البالد على مدار تاريخ املسابقة.
وإن��ن��ي أق��ف هنا ال��ي��وم ألش��ك��ر الله 
تعالى على نعمته وتوفيقه ف��ي هذه 
املسابقة واستمرارها حتى هذا اليوم، 
حيث بلغ عدد املشاركني واملشاركات في 
التصفيات النهائية لهذا العام )1939( 
متسابق ومتسابقة، عدد الذكور منهم: 
860، وع��دد اإلن���اث 1079متسابقة، 
تأهلوا - بفضل الله تعالى - من خالل 
)42( جهة رسمية وأهلية تسعى خلدمة 
كتاب الله تعالى ونشر حفظه وجتويده 

ورعاية حفظته.
يتسابقون جميعاً في مختلف فئات 
املسابقة التي تشمل: املسابقة العامة، 
ومسابقة النشء والشباب، ومسابقة 
املُ��ج��د، وذوي االحتياجات اخلاصة، 
وكبار السن، واملؤسسات اإلصالحية 
ون���زالء دور ال��رع��اي��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
مسابقة القراءات، وذلك يوميا من األحد 

إلى األربعاء، من الساعة 3 إلى 9 مساء، 
على أسبوعني إن ش��اء ال��ل��ه، يخصص 
األس��ب��وع األول منها ل��ل��رج��ال، بينما 

يخصص األسبوع الثاني للنساء.
وال يسعني إالَّ أن أشيد أوالً بآبائنا 
وأمهاتنا األول��ني الواقفني الذين قدموا 
أوقافهم، يبتغون بها مرضاة الله سبحانه 
وتعالى، ومنها أوقافهم على كتاب الله 
العظيم، ول��ذا فإننا ن��زف لهم بشرى ما 
قدمت أيديهم، وما من الله عليهم من ثمرات 
وقفهم، التي ننهل من ريعها للصرف على 

خدمة كتاب الله وحفظة كتابه الكرمي.
وه��ا ه��ي ط��الئ��ع ال��ن��ور، ح��ض��رت من 
ك��ل ح��دب وص��وب لتتنافس ف��ي حفظه 
وجت��وي��ده وترتيله، مبتغني فضال من 
الله ورض��وان��اً. سائلني الله تعالى أن 

يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وفي ذلك 
فليتنافس املتنافسون.

ها هم أبناؤكم وأحفادكم حفظة كتاب 
الله الكرمي، منهم من منَّ الله عليه بكرمه 
فحفظه كاماًل، ومنهم من يحفظ أج��زاَء 
منه، وه��م على طريق ال��ن��ور والهداية 
ماضون، ليحفظوه كامالً بإذن الله تعالى.  
مستبشرين بحديث نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم: “يقال لقارئ القرآن اقرأ 
وارت��ق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا”، 
اء لهم من هذا احلديث وافر احلظ  وإن القرَّ
وأعلى مراتب األج��ر وال��ث��واب، مصداقاً 
لقوله صلى الله عليه وسلم: “خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه” والذي فسره راوي 

احلديث بأن املقصود به اإلقراء.
وأت��وج��ه بالشكر اجل��زي��ل لصاحب 

السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
لرعايته لهذه املسابقة، وح��رص سموه 
على تنشئة أبناء الكويت على تعاليم 
الدين اإلسالمي الصحيحة والبعيدة عن 

الغلو والتطرف.
وال��ش��ك��ر م��وص��ول ل��وزي��ر األوق���اف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية، عيسى الكندري 
لرعايته ل��ه��ذا احل��ف��ل امل��ب��ارك، وأت��ق��دم 
بالشكر جلميع اللجان املنظمة والعاملة 
في املسابقة باألمانة العامة لألوقاف، 
وجلميع املتسابقني واملتسابقات وأولياء 
أمورهم.. ولكل من ساهم بجهده ووقته 

في إجناح هذه املسابقة.
ومن جهته فقد ركز  الشيخ حمد سنان 
رئيس اللجنة الدائمة ملسابقة الكويت 
الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
ال��راب��ع��ة والعشرين ف��ي كلمته بحفل 
افتتاح التصفيات النهائية للمسابقة 
على مقاصد هذه املسابقة، مبيناً األهداف 

والثمرات لهذه املسابقة.
وقال: هذا اإلجناز العظيم الذي حتقق 
في مثل ه��ذه السنوات القليلة احلقيقة 
إعجاز وإجن��از مشرف تشرف به دولة 

الكويت كاملة. 
وأك��د الشيخ سنان،  حرص املسابقة 
على حتقيق النزاهة في وضع الدرجات 
للمتسابقني من خالل احلاسب اآللي حيث 
مت ت��وزي��ع األسئلة علي أج���زاء ال��ق��رآن 
الكرمي كاماًل جلميع الفئات من ثالثني 
ج��زء إل��ى ج��زء واح��د وه��ذا جهداً كبيراً، 
وجبار حيث اشتد التنافس بني املتسابقني 
لدرجة أن الفرق أحيانا يكون ج��زء من 

عشرة من الدرجة.

جانب من افتتاح املسابقة

منصور الصقعبي

بلدية الكويت

حملة »كن شريكاً«


