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ترأست االجتماع التنسيقي الثالث للتعامل مع املواد البالستيكية

أمثال األحمد :رفع مستوى الوعي بشأن أضرار البالستيك

جانب من االجتماع

الشيخة أمثال األحمد مترئسة االجتماع

أك��دت رئيسة مركز العمل التطوعي عضو
املجلس األعلى للبيئة الشيخة أمثال األحمد
أمس األربعاء أهمية رفع مستوى الوعي في
املجتمع بشأن أضرار البالستيك والتخفيف من
استخدام امل��واد البالستيكية نظرا خلطورتها
على البيئة.
وش��ددت الشيخة أمثال األحمد في تصريح

لـ (ك��ون��ا) عقب ترأسها االجتماع التنسيقي
الثالث للتعامل مع امل��واد البالستيكية على
ضرورة البدء بعمل حمالت إعالمية وإعالنية
في املدارس واجلامعات واألماكن العامة لرفع
مستوى الوعي لدى اجلميع بأهمية التخفيف
من استخدام هذه املواد.
وقالت :إن االجتماع ركز على ثالثة محاور

ه��ي زي����ادة ال��وع��ي للتخفيف م��ن اس��ت��خ��دام
املواد البالستيكية ووضع بدائل لها من املواد
الصديقة للبيئة واعادة تدويرها.
وأض��اف��ت أن��ه مت ف��ي االجتماع بحث كافة
التفاصيل املتعلقة بكيفية ايجاد بدائل صديقة
للبيئة في الكويت وماهي الوسائل املتاحة
محليا وخارجيا.

رئيس األركان بحث مع عبد اجلابر
وكاليير املواضيع املشتركة

الفريق الركن محمد خالد اخلضريستقبل اللواء أركان حرب محمد عبد اجلابر

استقبل رئيس األرك��ان العامة
للجيش الفريق الركن محمد خالد
اخل��ض��ر ،مبكتبه ص��ب��اح أم��س،
مساعد رئيس أركان حرب القوات
املسلحة اجلوية املصرية اللواء
أرك���ان ح��رب محمد عبد اجلابر
ي��راف��ق��ه رئ��ي��س مكتب االت��ص��ال
العسكري املصري بالكويت العميد
أركان حرب يحيى الصمدي .
ح���ي���ث مت خ���ل��ال ال���ل���ق���اء
مناقشة أه��م األم���ور واملواضيع
ذات االهتمام املشترك ،ال سيما
املتعلقة باجلوانب العسكرية،
مشيدا ً بعمق العالقات الثنائية
ب�ين البلدين الشقيقني وح��رص
الطرفني على تعزيزها وتطويرها
 .وح��ض��ر اللقاء م��دي��ر التعاون
العسكري العميد ركن أحمد عيد
اخللف .
كما استقبل رئ��ي��س األرك���ان
ال��ع��ام��ة للجيش ال��ف��ري��ق الركن
محمد خالد اخلضر مبكتبه في
وقت الحق من صباح أمس مدير
إدارة العالقات العامة لدى اإلدارة

 ..ويستقبل الفريق تييري كاليير

العامة للتسليح الفرنسية الفريق
ت��ي��ي��ري كاليير ي��راف��ق��ه امللحق
ال��ع��س��ك��ري جل��م��ه��وري��ة فرنسا
الصديقة لدى البالد العقيد الركن
طيار باتريك بيكييه .
حيث مت خ�لال اللقاء مناقشة
أه���م األم�����ور وامل���واض���ي���ع ذات
اإلهتمام املشترك ،ال سيما املتعلقة
ب��اجل��وان��ب العسكرية  ،مشيدا ً
سعادته بعمق العالقات الثنائية

بني البلدين الصديقني وحرص
الطرفني على تعزيزها وتطويرها .
وحضر اللقاء نائب رئيس األركان
ال��ع��ام��ة للجيش ال��ف��ري��ق الركن
عبدالله النواف ،وآمر القوة البرية
اللواء الركن خالد صالح الصباح،
وآمر القوة البحرية اللواء الركن
بحري خالد أحمد الكندري ،وآمر
القوة اجلوية اللواء الركن طيار
عدنان الفضلي .

وأوض���ح���ت أن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ن��ف��اي��ات
البالستيكية يحتاج إل��ى تظافر اجل��ه��ود في
القطاعني احلكومي واخل��اص وذلك بالشراكة
مع مؤسسات املجتمع املدني مع األخ��ذ بعني
االعتبار جتارب الدول الناجحة في هذا املجال.
وحضر االجتماع مدير عام الهيئة العامة
للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله

األح��م��د ووك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية
والعمل عبدالعزيز شعيب ونائب مدير عام
الهيئة العامة للصناعة لشؤون التراخيص
عبدالله الزمامي وعضوتي اللجنة االستشارية
للمجلس األعلى للبيئة الدكتورة منال بوحيمد
وسامية الدعيج إضافة إلى نائب رئيس مجلس
إدارة احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية

خالد الهضيبان.
وك��ان املجلس األعلى للبيئة ال��ذي يترأسه
النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد أصدر قرارا
بدراسة اإلجراءات للحد من استخدام البالستيك
مع عرض البدائل وأفضل السبل للتخلص من
النفايات البالستيكية.

املعتوق :مؤمتر باريس للسالم والتضامن يعزز أواصر
التفاهم والصداقة بني األديان
أك��د املستشار في ال��دي��وان األميري
ورئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة العاملية
اإلسالمية الدكتور عبدالله املعتوق أمس
أهمية مؤمتر ب��اري��س ال��دول��ي للسالم
والتضامن ملا يحمله من قيم تعزز أواصر
التفاهم والصداقة بني األديان.
وق���ال امل��ع��ت��وق ال���ذي يشغل أيضا
منصب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة
في تصريح لـ (كونا) إن املؤمتر الذي
انطلق أول أم��س حتت عنوان (التزام
مشترك بخدمة القضايا االنسانية) يدعم
اجلهود املتواصلة في خدمة القضايا
اإلنسانية.
وأض��اف أنه جرى في املؤمتر توقيع
مذكرة بني ممثلي الديانات السماوية
تؤكد أهمية حتقيق السالم الفعلي القائم
على م��ب��ادئ العدالة واألخ���وة وتعزز
أواص��ر التفاهم والصداقة بني األدي��ان
اإلبراهيمية.
وأوض��ح أن املذكرة تنص كذلك على
ال��ت��ع��اون وال��ت��ب��ادل وال��ع��م��ل املشترك
لتعزيز القيم التي تهدف إل��ى ترسيخ
وئ��ام وس�لام عاملنا بوجه عام وتوطيد
االندماج الوطني في مجتمعات التنوع
الديني واالثني بشكل خاص.
وأك���د امل��ع��ت��وق ض���رورة أن تستمر
مثل ه��ذه امل��ؤمت��رات وال��ل��ق��اءات بشكل
دوري لتحقيق خ��ط��وة عملية اجت��اه
تعظيم الشراكات التي تهدف إلى نشر
ثقافة احلوار والسالم والتاكيد على قيم
التسامح ونبذ العنف بجميع صوره
ورف��ض ك��ل أش��ك��ال اإلره���اب مهما كان
مصدرها.
وب��ح��س��ب ت��ص��ري��ح امل��ع��ت��وق ف��إن
امل��ش��ارك�ين ف��ي امل��ؤمت��ر أك����دوا أهمية

د .عبد الله املعتوق مع بعض املشاركني

متابعة ما مير به العالم من أحداث مقلقة
تستدعي ت��دخ��ل األدي���ان اإلبراهيمية
مبسؤولية حتقيق السالم الفعلي القائم
على املبادئ العادلة واألخوة.
وأضاف أنهم دعوا إلى إرساء أواصر
التفاهم والصداقة بني الهيئات الدولية
اليهودية واملسيحية واإلسالمية ،فيما
أكد مؤمتر باريس الدولي التزامه بإقامة
جسور التقارب بني الهيئات وترسيخه
للعالقات بينهم.
وأش��ار املعتوق إل��ى مداخلة له أمام
املؤمتر اعتبر فيها أن انعقاد مثل هذه

الفعاليات وس��ط ال��ظ��روف العصيبة
والتحديات احلالية التي مير بها العالم
تساهم بترسيخ قيم السالم االجتماعي
واالنفتاح على اآلخر ونشر ثقافة اخلير
والسالم في العالم.
وأض���اف أن ال��دي��ن اإلس�لام��ي يدعو
إل��ى التعارف والتآخي اإلنساني كما
أن اإلس�لام يعلم أتباعه األع���راض عن
الباطل في القول والعمل وأن يقابلوا
املبطلني والالغني واجلاهلني في أعمالهم
وسلوكهم بالسالم ودعوة اإلسالم.
وذك��ر أنه ال شك أن كل األدي��ان تلقي

على القادة مسؤولية أخالقية وإنسانية
لتكثيف اجل��ه��ود وتعزيزها م��ن أجل
ترسيخ املبادئ اإلنسانية واألخالقية في
املجتمعات أجمع.
وكان املؤمتر انطلق أول أمس برعاية
األم�ين العام لرابطة العالم اإلسالمي
الدكتور محمد العيسى وبحضور رئيس
مؤسسة اإلسالم في فرنسا الدكتور غالب
بن شيخ ورئيس مجلس أساقفة فرنسا
إيريك دمي��والن بوفور إل��ى جانب عدد
من كبار العلماء واملختصني في العالم
اإلسالمي وسفراء الدول اإلسالمية.

«الداخلية» تشارك في االجتماع الرئيسي لتمرين حسم العقبان 2020
ش��ارك��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة في
االجتماع الرئيسي لتمرين حسم
العقبان  2020ال���ذي تستضيفه
الكويت وتنفذه رئاسة األرك��ان في
اجليش الكويتي بالتنسيق والتعاون
مع احلرس الوطني واإلدارة العامة
لإلطفاء ووزرات وهيئات ال��دول
(العسكرية واملدنية واألهلية) في
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي ودول
شقيقة وصديقة أخ��رى وال��ذي من
املقرر انطالقه في شهر م��ارس من
العام املقبل.
ويعتبر مت��ري��ن حسم العقبان
من أكبر التمارين العسكرية على
املستوى االقليمي والدولي ،ويهدف
إلى تعزيز التعاون الدفاعي اإلقليمي
ب�ين دول مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية وال���دول الشقيقة

جانب من مشاركة وزارة الداخلية

والصديقة ،فضالً عن تبادل واكتساب
اخلبرات في مجال إدارة العمليات

امل��ش��ت��رك��ة وت��وح��ي��د ال����رؤى ح��ول
تنسيق التعاون في مجاالت عدة منها

مكافحة العمليات اإلرهابية وأمن
احلدود وإدارة األزمات والكوارث.

اجليماز« :بيت الزكاة» انتهى من إصدار دليل زكاة
الشركات املدرجة في « البورصة» 2018
قال مدير إدارة تنمية املوارد في بيت الزكاة نايف
ال بقسم خدمة الشركات
اجليماز إن البيت متمث ً
يقوم بتقدمي خدمة احتساب مقدار الزكاة املستحقة
على الشركات واملؤسسات التجارية واجلمعيات
التعاونية ،عن طريق احلضور إلى مقر بيت الزكاة
أو بزيارة الشركة إلى مقرها أو بإرسال التقرير املالي
للجهة الطالبة باحتساب زكاتها.
وأش���ار إل��ى أن قسم خ��دم��ة ال��ش��رك��ات ف��ي بيت
الزكاة مؤهل علمياً وشرعياً فيما يتعلق باحتساب

زك��اة ع��روض التجارة (شركة ـ مؤسسة جتارية ـ
جمعية تعاونية) ،ويقوم كذلك بالتواصل مع جميع
الشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية عن
طريق ال��زي��ارات امليدانية للشركات واملؤسسات
واجلمعيات التعاونية وذلك بهدف توضيح رسالة
البيت اإلنسانية.
وذكــر اجليماز أن��ه مت االنتهاء من إص��دار دليل
زك��اة الشركات املدرجة في س��وق األوراق املــالية
 -البورصة  ،2018وميكن للمتبرع احلصول على

نسخته من أقرب فرع من املراكز اإليرادية املنتشرة
بالقرب من اجلمعيات التعاونية أو صاالت املتبرعني،
كما ميكنه تصفح الدليل من املوقع اإللكتروني للبيت
بصيغة  PDFوذل��ك تسهيال عليه للحصول على
نسخته املطبوعة من دليل زكاة األسهم حيث شملت
األدل��ة من سنة  2010حتى  ،2018باإلضافة إلى
توفير خدمة احتساب زكاة األسهم بنية االستثمار
عبر عنوان املوقع https://www.zakathouse.
.org.kw/calculat.aspx

