بحضور سمو ولي العهد والغانم والمبارك وكبار المسؤولين بالدولة

�ساحب ال�سمو والعاهل الأردي بحثا تعزيز م�سرة العمل العربي ام�سرك

❞ سموه أقام مأدبة إفطار على شرف الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق
ا�صتقبل �صاحب ال�صمو اأمير الباد ال�صيخ
�ص��باح ا ألحمد أام���س ،أاخاه �ص��احب الجالة
الها�ص��مية الملك عب��داه الثاني بن الح�ص��ين
ملك المملكة الأردنية الها�ص��مية ال�صقيقة وفي
معيته �ص��مو الأمير الح�صين بن عبداه الثاني
ولي العهد والوفد المرافق له ،وذلك بح�ص��ور
�صمو ولي العهد ال�صيخ نواف الأحمد ،حيث قدم
ل�صموه التهاني بمنا�صبة �صهر رم�صان المبارك،
اأعاده اه على الجميع بالخير واليمن والبركات.

هذا وقد تم خ��ال اللقاء تب��ادل الأحاديث
ا ألخوي��ة الطيب��ة التي عك�ص��ت عمق أاوا�ص��ر
العاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت
والمملكة الأردنية الها�صمية و�صعبها ال�صقيق
و�ص��بل دعمها وتنميتها في مختلف المجالت
بما يخدم م�ص��الحهما الثنائية ويعزز م�صيرة
العم��ل العرب��ي الم�ص��ترك ،كما تم بح��ث اأهم
الق�ص��ايا و آاخر الم�ص��تجدات على ال�ص��احتين
الإقليمية والدولية.

ح�ص��ر اللقاء رئي�س مجل���س الأمة مرزوق
الغانم و�ص��مو ال�ص��يخ جاب��ر المب��ارك رئي�س
مجل�س الوزراء وكبار الم�صوؤولين بالدولة.
كما اأقام �صاحب ال�صمو اأمير الباد ال�صيخ
�ص��باح الأحمد ماأدبة اإفطار على �ص��رف اأخيه
�صاحب الجالة الها�صمية الملك عبداه الثاني
بن الح�ص��ين ملك المملكة الأردنية الها�ص��مية
ال�ص��قيقة والوفد المراف��ق له وذلك بمنا�ص��بة
زيارته الأخوية للباد.
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❞ ال������س������ي������اس������ة «ال������ح������ك������ي������م������ة» ل�����س�����م�����و اأم���������ي���������ر ت�������ع�������زز أم������������ن ال����م����ن����ط����ق����ة
❞ أش���اد بتبني ال��ح��ي��اد اإي��ج��اب��ي ت��ج��اه ال��ن��زاع��ات القائمة وال��ح��رص على ح��ل ال��خ��اف��ات ب��ص��ورة سلمية
بناء على تكليف مجل�س الأمة لمكتب
المجل�س في الجل�صة الخا�صة التي عقدت
في  16مايو  2019اأ �صدر مجل�س ا لأ م��ة
بيان ًا ب�صاأ ن م�صتجدات الظروف ا لأ منية
وال�صيا�صية والع�صكرية في المنطقة فيما
يلي ن�صه:
ت��اب��ع مجل�س ا لأ م���ة باهتمام بالغ
التطورات الأمنية والع�صكرية وال�صيا�صية
بالغة الخطورة التي ا�صتجدت في نطاق
منطقة الخليج العربي وا إل قليم في ظل
تنامي مخاطر اندلع نزاعات م�صلحة وتاأزم
الأو�صاع �صيا�صي ًا واأمنياً ،مما يتطلب معه
اتخاذ اأق�صى درجات الحذر والحيطة وتبني
كافة ا إلجراءات الازمة للحيلولة دون دخول
المنطقة في حلقة من النزاعات والخافات
التي �صتدمر ال���دول وال�صعوب وكذلك

القيام بكل ما من �صاأنه حماية المواطنين
والمقيمين من ويات تلك المخاطر وا ألزمات.
وفي �صوء ما �صبق ،فقد عقد مجل�س
الأمة جل�صة خا�صة ،بناء على طلب مقدم من
اأع�صاء المجل�س في يوم الخمي�س الموافق
 16مايو  2019لمناق�صة الظروف ا ألمنية
وال�صيا�صية والع�صكرية الم�صتجدة في
نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم وبحث
ال�صتعدادات الحكومية للتعامل مع تلك
الم�صتجدات على كافة ا أل�صعدة ال�صيا�صية
والأمنية ،وبينّوا مدى ح�صا�صية التطورات
وخطورتها وب�صرورة التعامل مع تلك
الم�صتجدات ب�صكل بالغ الجدية  ،كما ا�صتمع
أاع�صاء مجل�س ا ألمة إالى عر�س من بع�س
ال��وزراء متعلق بمدى جاهزية الحكومة
للطوارئ في القطاع النفطي وا�صتعدادات

وزارة التجارة (الأمن الغذائي) وا�صتعدادات
وزارة ال�صحة ووزارة ا إلعام.
وعلى �صوء ما تم تطرحه في الجل�صة
الخا�صة فقد اأكد اأع�صاء مجل�س الأمة على
النقاط التالية:
 تقدير وتثمين أاع�صاء مجل�س ا ألمةللجهود الكبيرة التي يقوم بها �صاحب
ال�صمو اأ مير الباد ال�صيخ �صباح ا لأ حمد
الجابر ال�صباح حفظه اه ورعاه والموقف
الر�صمي لدولة الكويت في تعزيز ا أل من
وال�صلم في المنطقة وال�صيا�صة الحكيمة
ل�صمو اأمير الباد في تبني الحياد الإيجابي
تجاه النزاعات القائمة والحر�س على
حل الخافات ب�صورة �صلمية وعن طريق
الحوار .
 -تاأ كيد اأ ع�صاء مجل�س ا لأ مة دعمهم

لكافة الخطوات والإجراءات التي يقوم بها
�صمو أامير الباد حفظه اه والحكومة من أاجل
تعزيز اأمن الكويت و�صعبها ووقوفهم �صف ًا
واحد ًا مع القيادة ال�صيا�صية في مواجهة
الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
 �صدد أا ع�صاء مجل�س ا أل م���ة على�صرورة م�صي الحكومة قدما في ا�صتكمال
اأ دوار ال�����وزارات وال��ج��ه��ات الحكومية
المخت�صة بالدفاع المدني والطوارئ واإطاع
المجل�س أا و ًل ب � أا ول بتلك ال�صتعدادات،
على مبداأ ال�صفافية والمكا�صفة ،مع اأهمية
و�صرورة تقوية جوانب التن�صيق والعمل
الم�صترك بين كافة ا لأ ج��ه��زة المخت�صة
والم�ص ؤوولة عن الطوارئ مع أاهمية إان�صاء
جهاز متخ�ص�س يعهد اإ ليه ملف اإ دارة
الطوارئ والأزمات.

«التجارة» تلزم شركات التأمين بترميز
وثائقها ..مطلع 2020
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«ال�سوؤون» 73 :خالفة جمع ترعات ..وتطبيق القانون على اجميع دون ا�ستثناء

❞  744زي��������ارة م���ي���دان���ي���ة ب����ه����دف ال����م����راق����ب����ة ..وم���س���ت���م���رون ف����ي رص�����د ال���م���خ���ال���ف���ات وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا
❞ رص�������د  3م����خ����ال����ف����ات ت���ت���ع���ل���ق ب����ص����ن����ادي����ق ل���ج���م���ع ال����ت����ب����رع����ات ب���ط���ري���ق���ة م���خ���ال���ف���ة ل���ل���ض���واب���ط

ك�صفت وكيل وزارة ال�صوؤون الجتماعية بالإنابة،
هناء الهاجري ،اأن اإجمالي الزي��ارات الميدانية التي
قامت بها فرق التفتي�س الميداني علنا للعمل الخيري
منذ اليوم ا ألول من رم�ص��ان وحتى يوم الرابع ع�صر
بلغت  744زيارة ميدانية بهدف مراقبة ومتابعة تنفيذ
م�صروع جمع التبرعات الخيرية خال �صهر رم�صان .
واأو�ص��حت في ت�ص��ريح �ص��حافي ،اأن اإجمالي
المخالفات المر�ص��ودة م��ن قبل ف��رق التفتي�س على

الجمعي��ات الخيري��ة الم�ص��اركة في م�ص��روع جمع
التبرعات بلغت خال الأ�صبوعين الأولين من رم�صان
 73مخالفة بينها  60مخالفة تتعلق ب أاك�صاك جمع
تبرع��ات مخالف��ة ومخالف��ة واح��دة ألكيا���س جمع
ماب�س و  3مخالفات تتعلق ب�صناديق جمع تبرعات
نقدية ممنوعة داخل اأحد الم�ص��اجد ومخالفة تخ�س
موؤ�ص�صة تعمل في مجال الن�صر والتوزيع وتدعو لجمع
التبرعات بطريقة مخالفة لل�صوابط .

وذكرت الهاجري اأن من بين المخالفات ما يتعلق
با�ص��تخدام دفاتر ا�ص��تقطاع بدون خت��م ومخالفات
أاخرى تتعلق بعدم اللتزام بالجداول التي تم إاعدادها
�ص��لفا من قبل وزارة ا ألوقاف وال�ص�� ؤوون ا إل�ص��امية
بالتن�صيق مع وزارة ال�صوؤون الجتماعية والجمعيات
الخيرية ف�صا عن ر�صد خيمة لجمع تبرعات لعتق
رقب��ة وت��م مخاطب��ة الجه��ات المعنية ف��ي البلدية
والداخلية .

واأك��دت اأن ف��رق التفتي���س �صتوا�ص��ل زياراتها
الميداني��ة لمراقب��ة جم��ع التبرع��ات الخيرية خال
ما تبقى من �ص��هر رم�صان وم�ص��تمرون في المتابعة
ور�صد أاي مخالفات وت�صجيلها تمهيدا لتطبيق القانون
على الجميع دون ا�صتثناء ،منا�ص��دة المتبرعين من
المواطنين والمقيمين ب�صرورة التاأكد من اتباع الطرق
ال�ص��حيحة عند التبرع ل�ص��مان و�ص��ول التبرعات
للم�صتحقين.

إبراهيم يوسف «الغزال اأسمر»..
وأستاذ بمدرسة «الفن والهندسة»
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«الرو�سان» جدد ال�سراع بن وح�سي اإفريقيا ..دروجبا ووائل جمعة

❞ «دار ال����م����ح����م����دي����ة» ي���س���ح���ق «ال����ج����ال����ي����ة ال�������س�������وري�������ة» ...ب���ث���م���ان���ي���ة أه�������داف
❞ «ف���������روج ري����ب����اب����ل����ك» ي���ن���ت���زع ب���ط���اق���ة ال����ت����أه����ل ب�����ف�����وزه ع���ل���ى «ال������ب������راق ال���ل���ي���ب���ي»

ت�صهد دورة المرحوم عبداه م�صاري الرو�صان
الرم�صانية لكرة القدم ،المقامة بالكويت ،ا ألربعاء
المقبل ،تحدي الأبطال الثالث ،الذي �صيجمع اأ�صطورة
كوتديفوار وت�صيل�صي ،ديدييه دروجبا ،مع نجمي
الكرة الم�صرية ال�صابقين ،وائل جمعة وحازم اإمام.
ويحل دروجبا �صيفا على الدورة للمرة الأولى،
حيث �صيتحدى حازم اإ م��ام ،الملقب با لإ مبراطور،
ي�صا ،لكنه من
والذي �صيلعب في الدورة ألول مرة أا ً
الوجوه التقليدية في المباريات ال�صتعرا�صية لكرة
ال�صالت بم�صر ،نظرا لما يمتلكه من مهارات فنية
عالية.
كما يجدد تحدي ا أل بطال ال�صراع الكا�صيكي
ال�صهير ،بين دروجبا ووائل جمعة ،الذي �صهدته
مباريات م�صر وكوت ديفوار ،في نهائيات اأمم اإفريقيا.
وفي مناف�صات اليوم ال�صاد�س ع�صر للدورة ،حقق
فريق دار المحمدية انت�صارا �صاحقا على الجالية
ال�صورية بثمانية اأهداف ،تناوب على ت�صجيلها كل
من ،علي الرم�صان وكارلو واأوليفيرا (هاتريك) ومحمد
البناي ،ليرفع الفائز ر�صيده ل�صبع نقاط.
وفي المباراة الثانية انتزع فريق فروج ريبابلك

بطاقة التاأ هل ،بفوز �صعب على البراق الليبي،
بهدفي عبداه ال�صمالي والكوري تايو ،مقابل هدف
لحمدي غيث.
ورغم الخ�صارة ،إال أان البراق ت أاهل للدور التالي،
متفوقا بفارق ا لأ ه��داف على بنك الئتمان ،الذي
اكتفى بالفوز على �صركة �صدن الإقليمية بهدفي اأحمد
عبدالقادر موزة و�صاح ح�صني ،مقابل هدف �صجله
محمد الطيب.
و�صتتوا�صل مناف�صات دور المجموعات ،باإقامة
مباراتين ،الأولى بين ماي فاتورة والح�صين ،والثانية
تجمع ريزلت�س فيتامين مع الهدف.
وبركات الترجيح اجتاز فريق أاكاديمية ا ألهلي،
مناف�صه فريق المرحوم متعب الذاير ( ،)2-3بعد
لقاء مثير انتهى بالتعادل ال�صلبي� ،صمن مناف�صات
المجموعة الرابعة.
وبنف�س ال�صيناريو ،تخطى نجوم الكرة فريق
الطموح بركات الترجيح (.)1-2
اأما المواجهة الثالثة بين علي فاح وجيوفنت�س،
فانتهت لم�صلحة الأول بهدفين نظيفين ،حما توقيع
يو�صف تامر.
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حسن فايق« ..صانع البهجة»
الذي مات ً
مكتئبا

الدوار يستقر أمام الدينار
عند 0.304

