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»تعاونية الجابرية« تشجع
الطاقات الشبابية النسائية

الشريع لـ »األنباء«: وزير العدل وعدنا بدعم
مشروع قانون الخبراء في مجلس األمة وتحقيق مطالبنا

 أسامة أبوالسعود
اقام خبراء وزارة العدل غبقة رمضانية مساء اول من امس حضرها 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل واالوقاف املستش���ار راشد 
احلماد والنواب احمد الس���عدون وجمع���ان احلربش وغيرهم الكثير 
من الشخصيات السياس���ية واالجتماعية. الغبقة التي اقيمت بصالة 
الهاجري بضاحية عبداهلل السالم شهدت ايضا وعودا من نائب رئيس 
مجل���س الوزراء للش���ؤون القانونية ووزير العدل واالوقاف راش���د 
احلماد بدعم جميع مطالب اخلبراء العادلة ومنها القانون الذي تقدموا 
ب���ه الى مجلس االمة والذي وافقت عليه اللجنة التش���ريعية مؤخرا. 
هذا ما اكده املنس���ق العام للجنة خبراء وزارة العدل سالم الشريع ل� 
»األنباء«، واوضح ان هذه الغبقة الرمضانية االجتماعية هي للتواصل 
بني موظفي خبراء وزارة العدل البالغ عددهم 240 خبيرا من اخلبراء 

احملاسبيني واملهندسني.
ولفت الى ان هناك مشروع قانون وافقت عليه اللجنة التشريعية 
واحيل ملجلس االمة للتصويت عليه، مشددا على ان الوزير احلماد وعد 
بدعم مشروع القانون لعلمه بدور اخلبراء ومدى املسؤولية امللقاة على 

عاتقهم. واش���ار الشريع الى ان القرارات التي اصدرها الوزير احلماد 
عقب االعتصام الذي نفذه اخلبراء في مجلس االمة بينت مدى حرص 
اخلبراء على ضرورة حتقيق االس���تقرار الوظيفي في االدارة. ووجه 
الشريع الشكر باس���م جلنة اخلبراء الى وزارة العدل لسعيها للعمل 
على حتقيق القرارات العادلة، آملني خيرا في الوزير احلماد بتحقيق 
بعض املطالب املهمة للخبراء والتي يتضمنها مشروع القانون ومنها 
صرف بدل طبيعة عمل والضبطية القضائية واحلصانة الالزمة حتى 
يتس���نى للخبراء العمل بحيادية مطلقة. من جانبه، ابدى مدير ادارة 
التفتيش الفني بادارة اخلب���راء احمد العازمي تأكيده جلميع مطالب 
اخلبراء العادلة، مش���ددا على ضرورة حتقيق جميع السبل الستقرار 

اخلبراء من بدل طبيعة العمل واحلصانة القضائية وغيرهما.
من ناحيته، طالب اخلبير سعد العدواني مجلس الوزراء بالتعجل في 
اقرار مكافأة اخلبراء املرفوعة من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء 
قبل اصدار حكم االس���تئناف عن مطالبات اخلبرة التي اقرتها محكمة 
الدرجة االولى عن مكافآتها، مشيرا الى ان هناك حمالت تصعيدية نيابية 

من 30 نائبا في دور االنعقاد املقبل القرار مشروع قانون اخلبراء.

بحضور الشيخة فريحة االحمد مت افتتاح 
معرض اجلابرية االول الذي نظمته جمعية 
اجلابرية التعاونية لدعم الطاقات الشبابية 
الكويتية، وقد استقبل رئيس مجلس االدارة 
د.عادل عباس واعضاء املجلس واملدير العام 
الشيخة فريحة االحمد التي اكدت ان مثل هذا 
النشاط ليس بغريب على جمعية اجلابرية، 
كما اكدت دعمها لهذه االنشطة التي تشغل 
الشابات وتظهر ابداعاتهن الفنية، كما شكرت 
رئيس واعضاء مجل���س االدارة على هذه 
الفكرة الطيبة وتنفيذها على ارض الواقع، 
من جانبه ش���كر د.عباس الشيخة فريحة 
على تفضلها بافتتاح معرض اجلابرية االول 
وان هذا ليس بغريب عليها حيث انها دائما 

تتواجد في مثل هذه االنشطة على مستوى 
الكويت وانش���طة جمعية اجلابرية بشكل 

خاص.
كما اكد ان فكرة اقامة هذا املعرض والهدف 
منه هو تشجيع الطاقات الشبابية النسائية 

وعرضها على اجلمهور الكرمي.
واوضح ان هناك انشطة عديدة ومتنوعة 
في شهر رمضان منها مسابقة حفظ القرآن 
الكرمي ومس���ابقة كرة القدم وحفل تكليف 

للبنات.
اجل������دي���ر بالذكر ان املعرض اقيم في 
مركز الضاحية اجلدي���د � املركز التجاري 
»امل���ول« في الفت���رة م���ن 2009/8/27 الى 

.2009/8/31

الشيخة فريحة افتتحت معرض الجابرية األول خالل الغبقة الرمضانية لخبراء وزارة العدل

والنائب د.جمعان احلربش مشاركا في الغبقة

الشيخة فريحة األحمد تقص الشريط إيذانا بافتتاح املعرض

جولة في املعرض لقطة تذكارية جلانب من املشاركني في الغبقة

النائب أحمد السعدون مع أحد مسؤولي إدارة اخلبراء في »العدل« 

»منا القابضة« تلغي غبقتها الرمضانية 
تضامنًا مع ضحايا حادث الجهراء

محمد أيوب في مسجد 
ضاحية الرقة اليوم

اعلنت شركة منا القابضة انها ومبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك تتقدم بخالص 
تهانيها الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح وولي عهده 
االمني سمو الش����يخ نواف االحمد اجلابر 
الصباح وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد االحمد الصباح، وكذلك 
جمي����ع املواطنني واملقيم����ني في الكويت. 
وبهذه املناس����بة، اكدت الشركة في بيان 
صحافي انها قررت إلغاء غبقتها الرمضانية 
الس����نوية تضامنا مع اسر ضحايا حريق 
اجلهراء األليم، س����ائلة املولى - عز وجل 
- ان يتغمدهم بواس����ع رحمته ومغفرته 
ويدخلهم فس����يح جناته وان يلهم اهلهم 
الصبر والسلوان وان ينعم على املصابني 
بالشفاء العاجل داعية - العلي القدير - 
ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. 
واشاد البيان مبا اظهره الشعب الكويتي 
خالل االزمة من تالحم وتكاتف في مواجهة 
كارثة حريق اجلهراء، سواء من قبل القوى 

الشعبية او اجلهات الرسمية.

ضاري المطيري
يس����تضيف اإلمام في وزارة األوقاف 
القارئ مشعل املطر  والشؤون اإلسالمية 
إمام املسجد النبوي السابق وعضو  اللجنة 
العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف 
الشريف الشيخ محمد أيوب، ليقيم شعائر 
صالة التراويح في مسجد ضاحية الرقة 
التعاونية وذلك  الرق����ة  املجاور جلمعية 
مساء اليوم )الثالثاء(. جتدر اإلشارة إلى 
أن املطر تشرف بأخذ السند لقراءة القرآن 
برواية حفص عن عاصم من شيخه محمد 
أيوب، والذي حل ضيف����ا على البالد منذ 
يوم اجلمعة املاضي ضمن سلسلة زيارات 

دعوية لبعض دول اخلليج.

محمد أيوب

)أنور الكندري(


