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تفضل رئيس مجلس ال���وزراء باإلنابة ووزي��ر 
الدفاع ووزير الداخلية باإلنابة الشيخ ناصر صباح 
األحمد ، بقصر بيان العامر صباح أم��س، بتقليد 
كوكبة جديدة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور 
املرسوم األميري بتوليتهم ضباطاً باجليش الكويتي.

وبدأت مراسم التولية بقراءة املرسوم األميري، 
بعدها تفضل معاليه بتقليد الرتب ، وم��ن ثم أدى 

الضباط اجلدد القسم القانوني .

وقد هنأ رئيس مجلس ال��وزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية باإلنابة الضباط اجلدد بكلمة 
جاء فيها: “ نبارك لكم اليوم، ونهنئكم بحصولكم 
على ثقة صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى 
للقوات املسلحة، وأن حتافظوا على ه��ذا القسم، 
وتضعوا مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم،  
داعيا املولى عز وجل أن يدمي نعمة األمن واألمان على 
وطننا الغالي حتت قيادة صاحب السمو أمير البالد 

القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. 

وقد حضر مراسم التقليد رئيس األرك��ان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر وعدد من 
أعضاء مجلس ال��دف��اع العسكري وكبار الضباط 

القادة باجليش .
من جهة أخرى فقد استقبل رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزي��ر الدفاع ووزي��ر الداخلية باإلنابة 

الشيخ ناصر صباح األحمد في قصر بيان العامر 
صباح أم��س، وزي��ر الدفاع الكندي هارجيت سيلج 
سجان والوفد املرافق ل��ه، وذل��ك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وق��د رح��ب معاليه بالضيف والوفد املرافق له، 
و قال إن مثل هذه ال��زي��ارات تسهم بتعزيز أواصر 
التعاون بني البلدين الصديقني، كما مت خالل اللقاء 
مناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، 

مشيداً بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء رئيس األرك���ان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر و سفير كندا لدى 

البالد لويس بيير اميون .
وقد وصل الضيف إلى البالد مساء االثنني، وكان 
في استقباله رئيس األركان العامة للجيش الفريق 

الركن محمد خالد اخلضر.

قلد كوكبة منهم رتبهم اجلديدة وبحث مع وزير الدفاع الكندي التعاون املشترك

ناصر الصباح لـلضباط: ضعوا مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينكم

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل وزير الدفاع الكندي هارجيت سيلج سجانالشيخ ناصر صباح األحمد في لقطة جماعية مع الضباط

  رئيس األركان بحث مع امللحق العسكري 
لألردن املواضيع املشتركة

  استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه ظهر أمس 
امللحق العسكري للمملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة لدى البالد العميد الركن نواف محمد 

الطراونة. حيث مت خالل اللقاء مناقشة األمور 
وامل��واض��ي��ع ذات االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك ال سيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها 

وتعزيزها بني البلدين الشقيقني.

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل العميد الركن نواف الطراونة
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العويهان مديرًا لتحرير 
»مجلة الكويت«

أص���درت وزارة اإلع��الم 
ق�����رارا ب��ق��ط��اع ال��ص��ح��اف��ة 
والنشر واملطبوعات بتعيني 
سعود عبدالله العويهان 
مديرا إلدارة حترير مجلة 
الكويت خلفا ملديرها السابق 

فضل نشمي الشمري.
وق��د عبر العويهان عن 
شكره وتقديره لوزير اإلعالم 
ووزي�����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
ال��ش��ب��اب محمد اجل��ب��ري، 
ووكيل وزارة اإلعالم منيرة 
سليمان الهويدي، والوكيل 

املساعد لقطاع ش��ؤون الصحافة والنشر واملطبوعات محمد 
العواش.

وأشار  العويهان إلى أنه سيواصل عمله وجهده في استمرارية 
عطاءات ومسيرة مجلة الكويت ذات التاريخ الثقافي العربي 
العريق مع احملافظة على إرثها الزاخر وهويتها الثقافية الثرية، 
وسيكون مكمال للدور الذي قام به الزمالء مدراء حترير املجلة 

السابقني.
يذكر أن سعود العويهان يعتبر من الطاقات اإلعالمية الفاعلة 
التي شغلت عدة مناصب بوزارة اإلعالم، كما شغل منصب أمني 

صندوق نقابة العاملني بوزارة اإلعالم منذ سنوات.

»أمنية« يحصد جائزة أفضل مشروع 
في العمل املؤسسي

كرم مشروع “أمنية” البيئي في مؤمترالتميز 
في العمل املؤسسي ضمن احتفالية أقامتها جمعية 
احلقوقني الكويتية في مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي، حت��ت رع��اي��ة د. ب��در ج��اس��م اليعقوب 
الرئيس الفخري للجمعية، بحضور مجموعة من 

املشاريع الكويتية املتميزة.
وقالت سناء الغمالس مؤسس مشروع “أمنية” 
البيئي إن اختيارنا كان ضمن أفضل ثالث مشاريع، 
معبرة عن اإلعتزاز باحلصول على هذه اجلائزة 
التي تؤكد إن رسالتنا باحملافظة على البيئة من 
مخاطر التلوث تسير وفق النهج الذي قطعناه على 

أنفسنا بالعمل نحو التغيير من ناحية ترسيخ 
ثقافة الفرز من املصدر للنفايات وإع��ادة التدوير 
ومستمرين بدورنا املجتمعي نحو نشرها إلى أن 
تصبح سلوك كل ف��رد. وأضافت الغمالس: اننا 
نستمر ون��ح��رص على أن نتميز بسبب تعاون 
االفراد وجهات العمل معنا ودعمهم وتعاونهم هو 
اللبنة األساسية لالستمرار، واشكر جزيل الشكر 
د. بدر اليعقوب وحنني الفودري رئيسة املؤمتر 
اختيارهم ملشروع “أمنية”، وهو يعتبر حافز كبير 
لنا، واشادة اجلميع وسام تفتخر به باسم دولتنا 

احلبيبة الكويت.

تكرمي سناء الغمالس في املؤمتر

سعود العويهان

القصار يشكر املتبّرعني للمشروع ويدعو إلى دعم مراكز التحفيظ

450 حافظًا وحافظة للقرآن الكرمي في غزة »الشفيع« يتّوج 

احُتفل حديثاً في قطاع غزة بتخريج 
450 طالباً وطالبة من حفظة القرآن 
الكرمي ضمن مشروع “الشفيع لتحفيظ 
القرآن الكرمي” التابع للهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، بإشراف اجلمعية 
الكويتية الفلسطينية املعتمدة من وزارة 

اخلارجية الكويتية. 
وق��ال رئيس امل��ش��روع الشيخ خالد 
القصار في تصريح صحافي: إن حفل 
الشفيع القرآني التاسع ُت��ّوج بتخريج 
دفعة جديدة من حّفاظ القرآن الكرمي 
كامالً ليصل ع��دد اخلريجني إل��ى 750 

حافظاً وحافظة منذ انطالق املشروع في 
غزة عام 2011م. 

 وأض���اف: إن��ه يجري ترتيب رحلة 
عمرة خالل شهر رمضان الفضيل لل�20 
األوائ����ل م��ن اخل��ري��ج��ني، ت��ك��رمي��اً لهم 
لتصّدرهم املراكز األولى في حفظ القرآن 

جتويداً وإتقاناً.
وأض���اف الشيخ ال��ق��ص��ار: إن��ه بعد 
تخريج هذه الكوكبة من احلّفاظ مازالت 
مراكز الشفيع لتحفيظ القرآن الكرمي في 
أنحاء غزة حتتضن 700 طالب وطالبة، 
موّجهاً ع��ب��ارات الشكر والتقدير إلى 

جميع املتبرعني والكافلني الذين جادوا 
بأموالهم في دعم هذا املشروع الطموح.

ون��ّوه إلى أن كفالة مشروع الشفيع 
تشتمل على ترتيب رح���الت تربوية 
ومخيمات ترفيهية للطلبة احل��ّف��اظ 
وكفالة احملفّظني ورع��اي��ة أس��ر بعض 
الطلبة الفقراء ضمن مشروع الفرحة 

الذي يهتم بأسر احلّفاظ. 
وعن اخلطط املستقبلية للمشروع في 
غزة مع حلول الشهر الفضيل قال الشيخ 
القصار: إننا بصدد زي��ادة عدد كفاالت 
احل��ّف��اظ إل���ى 300 ح��اف��ظ خ���الل ع��ام 

2019م ضمن جهود املشروع الفتتاح 
مركز قرآني جديد، داعياً املتبرعني الكرام 
إلى دعم مراكز الشفيع لتعزيز جناحاته 
ورعايته ألبناء األمة وخلق بيئة صاحلة 

لتنشئتهم في ظالل القرآن الكرمي.
ُيشار إلى أن مشروع الشفيع لتحفيظ 
القرآن الكرمي يعمل في 25 دولة حول 
العالم، وينتظم في مراكزه نحو 7500 
طالب وطالبة، وتخّرج فيها حتى اآلن 
3500 حافظ وحافظة، وإن املشروع 
يتّجه لتوسيع نطاق عمله بدعم أهل 

اخلير في دولة الكويت.

.. ومجموعة من احلافظات

زكاة األندلس: »القلوب الرحيمة« ساعد 
630 أسرة داخل الكويت  أكثر من 

يعد مشروع القلوب الرحيمة أحد أهم املشاريع 
اإلنسانية التي تعكف على تنفيذها جلنة زك��اة 
األندلس التابعة جلمعية النجاة اخليرية، ويهدف 
املشروع إلى تقدمي الدعم ال��الزم لألسر والعوائل 

املستفيدة داخل الكويت.
وفي هذا السياق قال رئيس جلنة زكاة األندلس 

زي��د الهاملي: قدمنا خ��الل العام املاضي أكثر من 
630 مساعدة من خالل مشروع “ القلوب الرحيمة” 
ضمت شريحة ضعاف الدخل من األرامل واملعاقني 
واملرضى، وأصحاب احلاجة. وقبل صرف املساعدة 
نحرص على دراسة احلاالت املتقدمة دراسة وافية 

والتأكد من كافة املستندات واألوراق الثبوتية.

 مجموعة من حفظة القرآن الكرمي

العمران: نسعى من خاللها إلى حتقيق األمن املجتمعي داخل الكويت

»مناء« وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع فريق اإلسناد الكويتي
وّق��ع��ت من��اء للزكاة والتنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب جمعية اإلص���الح 
االجتماعي مذكرة شراكة وتعاون 
مع فريق اإلسناد واإلنقاذ الكويتي 
ال��ت��ط��وع��ي امل��ع��ت��م��د م���ن وزارة 
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة والعمل 
وذل���ك بحضور امل��دي��ر ال��ع��ام في 
من��اء للزكاة والتنمية املجتمعية 
د. محمد العمران ورئيس فريق 
اإلسناد واإلنقاذ الكويتي التطوعي 

طالل الزمنان.

وق���ال م��دي��ر ع��ام من��اء للزكاة 
د. محمد  املجتمعية  والتنمية 
ال���ع���م���ران إن من����اء ت��س��ع��ى من 
خ��الل ه��ذه االتفاقية إل��ى حتقيق 
األم���ن اإلجتماعي بالتعاون مع 
الفريق داخ��ل الكويت م��ن خالل 
القيام مبشروعات تنموية مبيناً 
أن االتفاق ينص على أن يقيم كال 
الطرفني التعاون واالتصال بينهما 
بالطريقة التي تعزز نبل العمل 
اإلنساني وتطور آلياته وتنسيق 

ج��ه��وده ف��ي مجال تقدمي اخلدمة 
ان يبلغ ك��ل ط��رف ال��ط��رف اآلخ��ر 
بأي متغيرات أو تطورات بظروف 
العمل أوالً ب���أول وف��ق��اً لآلليات 
املتبعة. وأشار د. العمران إلى أن 
هذه االتفاقية تعتمد بدرجة كبيرة 
على الثقة واملصداقية املتبادلة بني 
الطرفني ولهذا السبب ينفذ العمل 
ب��روح التعاون لتحقيق املصلحة 
العامة التي تسعى االتفاقية إلى 

حتقيقها. تكرمي  مناء

مشاركة عزاء
خالص العزاء

للزميل / سعد فرحان العنزي
الكاتب الصحافي بجريدة الشاهد

لوفاة والده املغفور له بإذن الله تعالى

املرحوم / مروح فرحان حسان العنزي »أبو سعد«
 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته 
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان«

إن لله وإنا إليه راجعون
عنوان العزاء : اجلهراء قسائم العثمان - قطعة 5 شارع 1 - جادة 
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