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 2.294.666 »الداخلية«: جتديد 
إقامة أونالين على موقع الوزارة 

خالل الفترة أسبوع واحد

ــام األمني  ذكــرت اإلدارة العامة للعاقات واإلع
بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود وزارة الداخلية 
في التحول اإللكتروني في جميع قطاعات وزارة 
الداخلية اخلدمية تسهياً على املواطنني واملقيمني 

وتوفيراً للوقت واجلهد وسرعة اجناز املعامات.
أصدرت اإلدارة العامة لنظم املعلومات إحصائية 
باإلقامات التي مت جتديدها عن طريق خدمة أوناين 

www.moi. على موقع وزارة الداخلية اإللكتروني
gov.kw حيث مت اجنـــاز 2,294,666 معاملة 
جتديد إقامة خال الفترة من 11/1/2021 وحتى 
17/1/2021. وأضافت أن منصة حجز املواعيد 
املسبقة على موقع وزارة الداخلية ملراجعة اإلدارات 
اخلدمية أجنزت 717,248 موعداً وذلك خال الفترة 

من 10/1/2021 وحتى 1/2021/ 16.

إحصائية العمليات اخلاصة باإلقامة أوناين

خالل زيارتها للمتحف ضمن سلسلة فعاليات تنظمها السفارة األمريكية 

السفيرة األميركية: »شهداء بيت القرين« شاهد على شجاعة 
الشعب الكويتي أثناء مقاومته االحتالل العراقي 

سفيرة الواليات املتحدة األمريكية إلينا رومانوسكي وكامل العبداجلليل خال الزيارة

قالت سفيرة الواليات املتحدة األمريكية 
لــدى دولــة الكويت إلينا رومانوسكي: إن 
متحف )شــهــداء بيت القرين( شاهد على 
شجاعة الشعب الكويتي أثــنــاء مقاومته 
االحتال العراقي والتضحيات التي سطرها 

لتحرير الباد.
جــاء تصريح للسفيرة األمريكية نقله 
بيان صحفي صادر عن املجلس على هامش 
زيارتها متحف )شهداء بيت القرين( برفقة 
األمـــني الــعــام للمجلس الــوطــنــي للثقافة 
والفنون واآلداب كامل العبداجلليل, واألمني 
العام املساعد لقطاع الشؤون املالية واإلدارية 
باملجلس الدكتورة تهاني العدواني. حيث 
تأتي هــذه اجلولة ضمن سلسلة فعاليات 
تنظمها السفارة األمريكية مبناسبة إحياء 

الذكرى الـ 30 لتحرير الكويت.
وأضــافــت رومــانــوســكــي: إن “التحرير 
جزء مهم من تاريخ بلدينا املشترك وسند 
لشراكتنا القوية للغاية التي نتمتع بها اليوم 
والــواليــات املتحدة ملتزمة بأمن الكويت 

اليوم متاماً كما كانت قبل 30 عاماً”.

من جهته قال العبداجلليل وفق البيان: إن 
هذا الصرح خير شاهد على وطنية وإرادة 
شعب الكويت الذي قبل التحدي وقاوم الظلم 
في سبيل حترير الوطن من الغزو العراقي 

الغاشم.
وأوضـــح أن احلصيلة كانت قافلة من 
الشهداء سطرت بدمائها ملحمة خالدة ليحيا 
الوطن بعون دولــي شجاع وغير مسبوق 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية الصديقة 
التي قادت جهود التحرير مع حكومة دولة 

الكويت ودول التحالف آنذاك.
وأكد أن املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب يرعى إرادة الشعب من خال حفاظه 
على متحف شهداء القرين ومكوناته ويعمل 
جاهدا لتطويره واحلفاظ عليه ليكون معلماً 
وذاكرة ألبرز أحداث دولة الكويت واستنفار 
دول العالم من أجل رد الظلم والبغي الذي 
وقع عليها صبيحة الثاني من أغسطس عام 

.1990
وقــام العبداجلليل بجولة مع السفيرة 
ــاء املتحف حيث قدم  رومانوسكي في أرج

مراقب املتاحف باملجلس سلمان بولند شرحا 
حملتويات املتحف وأقــســامــه, إذ يعد أحد 
مراكز املقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي 
للكويت حيث وقعت فيه معركة دامية في 24 
فبراير 1991 استشهد على أثرها عدد من 

أفراد املقاومة.
ومت عرض فيلم تسجيلي يوثق بطوالت 
املقاومة الكويتية إبان شهور الغزو وفرحة 

حترير الكويت.
يذكر أن املجلس الوطني للثقافة والفنون 
ــى متحف  ــام بتحويل املــنــزل إل واآلداب ق
ــرى الشهداء بعدما أمــر األمير  لتخليد ذك
الراحل الشيخ جابر األحمد “رحمه الله”, 
بتحويل البيت الـــذي دارت فيه املعركة 
إلــى متحف تاريخي كما كانت لقائد قوات 
التحالف نورمان شوارزكوف زيارة شهيرة 

للمتحف في 14 ابريل 1994.
وستطلق السفارة األمريكية في الكويت 
سلسلة من األنشطة في األسابيع القليلة 
املقبلة لاحتفال بالذكرى الـــ 30 لتحرير 

الكويت.

“شهداء بيت القرين” متحف 
ه������د  ش������ا خ������ي������ر  ح  ل��������ص��������ر ا ا  ه����������ذ  : جل������ل������ي������ل ا ل������ع������ب������د ا
ي��������ت ل��������ك��������و ا ش���������ع���������ب  ة  د ا ر إ و ط���������ن���������ي���������ة  و ع���������ل���������ى 

صور ملجموعة من الشهداء في املتحف

»طالب العلم«: نسدد رسوم الطالب 
70 مدرسة داخل الكويت املستحقني في 

أكــد مــديــر جلنة طــالــب العلم بــاإلنــابــة خالد 
الكندري, أن اللجنة قامت بوضع خطة استراتيجية 
مميزة للعام اجلديد تستهدف من خالها مضاعفة 
اجلهود من أجل توفير تعليم أفضل للمستفيدين, 
موضحا أن طالب العلم تتعاون مع أكثر من 70 
مدرسة تعليمية داخل الكويت تضم كافة املراحل 

التعليمية.
وأوضــح أن جلنة طالب العلم تقوم بعد إجراء 
الدراسة الشاملة للحاالت املتقدمة طلباً للمساعدة 
وذلك بواسطة فريق عمل مميز تابع للجنة, تقوم 
ــى املـــدارس  بإيصال رســـوم الطلبة املستحقة إل
التعليمية التي ينتسبون إليها وذلــك من خال “ 
شيكات” رسمية ونحرص على توثيقها وإرسالها 
للمتبرعني. وتابع: نعمل في ميدان العطاء منذ عام 
1993 وبفضل الله جل وعا حققنا إجنازات رائدة 
ومميزة منها تقدمي املساعدات املالية لقرابة 50 
ألف طالب علم داخــل الكويت ومنهم اآلن الطبيب 
واملهندس واملعلم والكيميائي واحملامي وغيرها 
من الطاقات الهائلة التي تعمل على تقدم ونهضة 

وريادة األمة.
وحول الشرائح املستفيدة من املساعدات بلجنة 
طالب العلم أجاب الكندري: اللجنة تتلقى طلبات 
املساعدة حاليا “عن بعد” وذلك من خال الروابط 
اإللكترونية ثم نقوم بفحص كل حالة بشكل دقيق, 
والتأكد من األوراق الثبوتية, بعدها يتم ترتيب 

احلاالت املستوفاة للشروط فتكون األولوية للطاب 
األيتام, ثم ألبناء األسر التي يعاني عائلها من مرض 
ــر ضعاف  ـــرزق, ثــم أبــنــاء األس مينعه مــن طلب ال
الدخل. واملعسرين وغيرها من احلاالت اإلنسانية 
األخــرى. وتقدم الكندري بشكر أهل اخلير داعمي 
جلنة طالب العلم سائاً املولى جل وعا أن ييسر 
له طريقهم إلى اجلنة كما ساهموا في تعبيد طريق 
العلم أمام عشرات اآلالف من الطاب وجعلوا منهم 
إضافة أخاقية وعلمية وحضارية وانتشلوهم من 

غيابات اجلهل واألمية والفقر.

خالد الكندري

اإلدارة العامة لنظم املعلومات 
تطلق خدمة االستفسار عن 

القضايا على موقع وزارة 
الداخلية اإللكتروني

ذكرت اإلدارة العامة للعاقات واإلعــام األمني 
ـــوزارة الداخلية, أنــه فــي إطــارالــتــحــول الرقمي  ب
في جميع اخلدمات التي تقدمها وزارة الداخلية 
واســتــكــمــاال ملــا مت إجنـــازه مــن خــدمــات لتبسيط 
اإلجراءات التي تخدم كافة قطاعات وزارة الداخلية 
ــة اإلجنــــاز على  ــرع ــد وس ــه وتــوفــيــرالــوقــت واجل

املراجعني من املواطنني واملقيمني.
و قامت اإلدارة العامة لنظم املعلومات بالتنسيق 
والتعاون مع اإلدارة العامة للتحقيقات بإطاق 
خدمة االستفسار عن القضايا املسجلة على املواطنني 
واملقيمني لدى اإلدارة العامة للتحقيقات على موقع 

وزارة الداخلية اإللكتروني, وذلك كالتالي:
ــوزارة الداخلية   الدخول على املوقع الرسمي ل
www.moi.gov.kw, والضغط على يهمنا رأيك, 
واختيار اإلدارة العامة للتحقيقات واستكمال باقي 
اإلجــراءات. ويأتي هذا حرصاً من وزارة الداخلية 
على السماح لكافة املواطنني واملقيمني بالدخول 
على موقع وزارة الداخلية واالستعام عن القضايا 
املسجلة باإلدارة العامة للتحقيقاتدون مشقة الذهاب 

ومراجعة اإلدارة.

نظمه معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني وقدمه د. عدنان املال

البرنامج التدريبي »التمويل اإلسالمي واملصارف اإلسالمية«
رؤيــة شاملة وشــرح مسهب وإطالة 
على التجربة املتميزة للصناعة املالية 
اإلسامية التي أثبتت رسوخها وقدرتها 
على جتــاوز كافة األزمـــات التي عصفت 
باالقتصاد العاملي في العقدين األخيرين, 
قدمها الدكتور عدنان املــا- أستاذ الفقه 
املــقــارن والــدراســات اإلسامية املشارك 
في كلية القانون الكويتية العاملية, ضمن 
سلسلة البرامج التدريبية املتنوعةالتي 
ينظمها معهد الكويت الدولي للتدريب 
القانوني KILTI التابع لكلية القانون 
الكويتية العاملية والتي تستهدف مختلف 
الفئات في القطاعني احلكومي واخلاص, 
وذلك ضمن نطاق املسؤولية االجتماعية 
للكلية واملعهد في نشر الثقافة القانونية 

على أوسع نطاق في املجتمع الكويتي.
ـــذا الــبــرنــامــج  ـــد مت تــخــصــيــص ه وق

التدريبي - الــذي مت عن بعد - للعاملني 
في هيئة أٍواق املــال الكويتية مبشاركة 
12 من موظفيها املعنيني في املجال الذي 
مت التركيز عليه في البرنامج التدريبي, 
ــاء بقدراتهم  ــق ممــا يساعدهم على االرت
وكفاءتهم في أداء مهامهم جتاه الشركات 
االستثمارية والبنوك واملؤسسات املالية 
التي يتعاملون معها بحكم وظائفهم مما 
ــال لهدف  يسهم حتقيق هيئة أســـواق امل

إنشائها.
بداية قدم د. عدنان املا حملة موجزة 
عن نشأة املصرفية اإلسامية التي كانت 
انطاقتها الفعلية في سبعينيات القرن 
الــعــشــريــن, وأخــــذت تــتــطــور وتترسخ 
ــارا وحتظى  ــش ــت ـــــزداد ان ــع وت ــوس ــت وت
بالثقة ليس فقط في املجتمعات العربية 
واإلسامية فقط إمنــا في العالم بأسره 

بعدما أثبتت مكانها وقدرتها على جتنب 
العديد من عوامل اخللل البنيوي الذي 
يــؤدي إلــى توالي األزمـــات في االقتصاد 
العاملي, وليس أدل على ذلك سوى القول 
ــول املالية  إنــه من املتوقع أن تصل األص
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية 
إلــى 3.8 تريليون دوالر بحلول عام 
2023, مبتوسط منو سنوي قــدره 10 
في املائة. كما يوجد اآلن حوالي 1400 
مؤسسة متويل إسامية تعمل في أكثر من 

80 دولة.
ــد د. املــا أن األدوات املالية التي  وأك
تتعامل معها املؤسسات املالية اإلسامية 
ــى املبدئ  فــي كــافــة معاماته تستند إل
املستمدة من الــقــرآن والسنة واإلجماع 
ــي جتــســد قــيــم الــتــكــافــل  ــت ــاس ال ــي ــق وال
والتعاون والتآلف في ظل االلتزام مبا يفيد 

الفرد واملجتمع ويحقق التنمية املستدامة, 
والــعــمــل مبقتضى الــقــواعــد الشرعية 

احلاكمة للمعامات املالية اإلسامية.   
ـــرز أدوات  بــعــد ذلـــك قـــدم عــرضــا ألب
التمويل اإلســامــي والــعــقــود املرتبطة 
بها مــن حيث التعريف بها وشروطها 
وأركانها وأحكامها وطــرق استخدامها 
ومن أبرزها: املرابحة واإلجارة واملضاربة 
ــزراع  ــت واملــشــاركــة واالســتــصــنــاع واالس
والــَســلـَـم والــقــرض والــصــرف واحلــوالــة 
والوكالة والكفالة وسواها من األدوات 
والــعــقــود التي تشكل الــعــامــود الفقري 
للمعامات املالية اإلسامية في وقتنا 
الراهن التي تعتمد علىاملعامات امللموسة 
املدعومةباألصول مما يجنبها الوقوع فيما 
يخالف أحكام الشريعة وخصوصا جني 

 األرباح عن طريق الفوائد والربا.


