
 5  محليات  الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٠٩   

±Ó``≤`dG á``∏``FÉ`Y

…ó∏ÑdGh áeC’G »°ù∏› AÉ°†YCG π°VÉaC’G IƒNC’G ™«ªLh
º¡JÉ°SGƒÃ π°†ØJ øe πch

¤É©J ˆG ¿PEÉH É¡d QƒØ¨ŸG IÉaƒH

±Ó≤dG ¢SÉÑY ó«°S ≈°ù«Y

kÉ«bôH hCG kÉ«ØJÉg ∫É°üJE’ÉH hCG kÉ«°üî°T Qƒ°†◊ÉH AGƒ°S
 ∞ë°üdÉH ô°ûædÉH hCG É¡LQÉNh âjƒμdG πNGO øe

õjõ©H kÉghôμe º¡jôj’CG ôjó≤dG »∏©dG ˆG Ú∏FÉ°S

øe ¿ÉæàeE’G º«¶Yh ôμ°ûdG πjõéH Ωó≤àJ

»`aGôÿG óªfi º°SÉL /ó«°ùdG á`````eC’G ¢ù``∏`› ¢ù``«FQ IOÉ``©``°S

ìÉÑ°üdG óªëŸG ô``°UÉf /ï«°ûdG AGQRƒ``dG ¢ù`∏``é`e ¢ù``«`FQ ƒ``ª°Sh

ìÉÑ°üdG Oƒª◊G π°ü«a /ï«°ûdG ¿OQC’G ‘ »àjƒμdG ÒØ°ùdG IOÉ©°Sh

 (سعود سالم)  د. ضيف اهللا بورمية متوسطا الشيخ نواف املالك وشقيقه الشيخ مشعل 

 مهنئون بافتتاح الديوان 

 املستشار الضبيبي متحدثا للزميل مؤمن املصري

 من اليمني الشيخ غازي مشعل املالك والشيخ مالك نواف املالك والشيخ مالك مشعل املالك  لقطة جماعية خالل افتتاح الديوان 

 املستشار علي الضبيبي

 جانب من احلضور 

 النائب أحمد السعدون والشيخ نواف املالك  الشيخ محمد السلمان حضر افتتاح الديوان 

 نواف المالك افتتح 
ديوان المرحوم 

  مالك الصباح باليرموك
 أقام الشـــيخ نواف املالك واخوانه حفل 
استقبال مبناسبة افتتاح ديوان املرحوم بإذن 
اهللا الشيخ مالك الصباح اجلديد في منطقة 
اليرموك، وذلك بحضور عدد من الشخصيات 

والنواب. 

ل حتى اآلن من «المالية» إلى «العدل»  أكد أن المبالغ المستحقة لم تحوَّ

 الضبيبي لـ «األنباء»: العمل جاٍر على قدم وساق لصرف المكرمة األميرية
الشرعية بحيث يكفل تيسير 
تســـليم املكرمة األميرية إلى 
مستحقيها بعد تقدمي املستندات 
واألوراق الالزمة لصرف مبالغها 
مع عدم جواز احلجز عليها من 
دائنـــي املتوفني. وللفريق في 
التنسيق  سبيل إجناز مهمته 
واالتصـــال مع جميع اجلهات 

املعنية.
  وجاء فـــي البند الثاني من 
قرار وزير العـــدل أنه لوزير 
العـــدل أن يضيف للفريق أي 
مهام قد تســـتجد جراء حادث 
احلريق. كما أن البند «ثالثا» 
من القرار يعطي فريق العمل 
احلق في االستعانة مبن يراه 
من املختصني سواء من داخل 
الوزارة أو خارجها وذلك إلجناز 

املهام املنوطة بها.
  وتضمن القرار بندا يتضمن 
مباشـــرة الفريق مهامه أثناء 
الرسمي اعتبارا  الدوام  وبعد 
من صدور القرار وحتى نهاية 
مهمته. وبعـــد انتهاء الفريق 
من مهمته يقوم برفع تقريره 
النهائي إلى وزير العدل مبينا 

فيه نتائج أعماله. 

لم يحول إلـــى اآلن من وزارة 
املالية إلى وزارة العدل وقد متت 
مخاطبة الوزارة لسرعة حتويل 
املبلغ الذي سيتم صرفه بواقع 
عشـــرة آالف دينار لكل أسرة 
من أسر ضحايا احلادث والذي 

وصل إلى ٤٨ ضحية.
  وأضاف الضبيبي أن اإلدارة 
خاطبت مديـــر اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية لتزويد إدارة 
التنفيذ بأسماء الضحايا الذين 
قضوا في احلـــادث. وقرر أن 
اجتماع اليوم سيحضره ممثل 
من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 

وممثل من وزارة الصحة.
  يذكر أن وزير العدل باإلنابة 
قد أصدر القرار رقم ٢٠٠٩/٢١٤ 
والذي مبوجبه مت تشكيل فريق 
عمل برئاســـة املستشار علي 
مســـاعد الضبيبـــي وثمانية 
أعضاء يتولون مباشرة جميع 
املتعلقة باملكرمة  اإلجـــراءات 
األميريـــة اخلاصة بالضحايا 
املتوفني جـــراء حادث حريق 
اجلهـــراء «العيـــون» األليـــم 
وصرفها إلى مســـتحقيها من 
ورثتهم وذلك وفقا للقســـمة 

  وفي ســـؤال عما إذا كانت 
اإلدارة قـــد تســـلمت مبلـــغ 
املكرمة من وزارة املالية أوضح 
املبلغ  أن  املستشار الضبيبي 

جميع األطراف لسرعة صرف 
املكرمة األميرية. وأوضح أنه 
مت اســـتقبال أول حالة وجار 

استقبال بقية احلاالت.

 مؤمن المصري
التنفيذ  إدارة    أكد رئيـــس 
بقصر العدل املستشـــار علي 
الضبيبي لـ «األنباء» أنه قام 
مبخاطبة اجلهات املعنية في 
الداخليـــة والصحة  وزارتي 
املتعلقة  إلنهـــاء اإلجـــراءات 
بصرف املكرمة األميرية لضحايا 

حريق «العيون».
  جـــاء هذا خـــالل لقائه مع 
«األنباء» أمس مؤكدا أن العمل 
على تنفيذ املكرمة األميرية جار 
على قدم وساق لعدم التأخير 

في صرفها ملستحقيها.
  وقال املستشـــار الضبيبي 
إن القرار الذي صدر من وزير 
العدل باإلنابة بتشكيل فريق 
عمل حتت إشراف وكيل وزارة 
العدل سوف يجتمع اليوم في 
التاسعة والنصف لبحث اآللية 
التي سيكون عليها العمل في 
تنفيذ الرغبة السامية بصرف 

هذه املكرمة.
  وأكـــد الضبيبـــي أنـــه مت 
االتصـــال باجلهـــات املعنية 
حلضور االجتماع مبكتبه في 
قصر العدل بغية التنسيق مع 

 (محمد ماهر)

 الكنيسة المصرية أقامت غبقة رمضانية بالشيراتون 
 أسامة أبوالسعود

  اكدت رئيســـة اللجنـــة العليا 
جلائزة االم املثالية الشيخة فريحة 
االحمد ان اهللا سبحانه وتعالى يدعو 
الى نبذ التطرف والعنف وتقارب 
االديان واحملبة والسالم والتسامح 
بني اجلميع. وتابعت الشيخة فريحة 
االحمد خالل الغبقة الرمضانية التي 
اقامتها الكنيسة املصرية في الكويت 
مساء امس االول بفندق الشيراتون 
بحضور مجلس العالقات االسالمية 
املسيحية وانا من هذا املنطلق ادعو 
الى فتح بـــاب احلوار، والتعايش 
الســـلمي وبناء مســـتقبل زاهر 
ومشرق البنائنا واجيالنا القادمة، 
والتفكير في اسعاد النفس بطاعة 

خالقها الرب – عز وجـــل – وان نعزز 
مبدأ الوالء لهذه األرض املباركة كويت احملبة ولو 

اختلفت انتماءاتنا ومذاهبنا الدينية. 
  ومن جانبه اكد راعي الكنيسة املصرية في الكويت 
االنبا بيجول انه ليس هناك فرق بني سني وشيعي 

ومسيحي فالكل يعبد اهللا الذي هو في عمق قلوبنا 
مشـــددا على ان االنسان الشـــرقي متدين بطبعه. 
كما شـــدد بيجول على ان قضيـــة مصادرة الدين 
هي امر مرفوض من اجلميع ســـواء في املسيحية 

او االسالم.  

 الشيخة فريحة مصافحة بعض املشاركات في احلفل


