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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الوزير راشد احلماد ورئيس وأعضاء جلنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة

سموه استقبل رئيس الوزراء والعدساني والحماد ورئيس وأعضاء اللجنة االستشارية لتطبيق الشريعة اإلسالمية

صاحب السمو تسلم رسالة ملك البحرين حول العالقات األخوية

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وذلك 
لالستئذان بالسفر في زيارة رسمية 
الى الواليات املتح����دة األميركية 
لترؤس وفد الكويت في اجتماعات 
الدورة الرابعة والستني للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزي����ر العدل ووزي����ر األوقاف 

والشؤون اإلسالمية راشد احلماد 
ورئيس اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق احكام 
الشريعة اإلسالمية د.خالد املذكور 

وأعضاء اللجنة.
املقابلة نائ����ب وزير  حض����ر 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح. واس����تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدس����اني. كما استقبل صاحب 
السمو األمير وزير خارجية مملكة 

البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن 
احمد آل خليفة حيث سلم سموه 
رسالة خطية من اخيه امللك حمد 
بن عيس����ى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة تتعلق بالعالقات 
االخوية الطيب����ة التي تربط بني 
البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيز مسيرة التعاون في املجاالت 
كافة مبا يخدم مصاحلهما املشتركة 
وآخر املستجدات املطروحة على 

الساحتني االقليمية والدولية.
حض����ر املقابل����ة نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير ش����ؤون الدي����وان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
هذا واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف ظهر امس مدير عام االدارة 
العام����ة ملكافحة املخدرات العميد 
الش����يخ احمد اخلليف����ة يرافقه 
القياديون في االدارة حيث أهدى 
سموه كتابا حمل عنوان »اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بني الواقع 

والطموح 2006 � 2009«. حيث اشاد 
سموه بالدور البارز الذي تقوم به 
االدارة في مكافحة املخدرات واحلد 
من انتشارها في البالد وذلك بتفاني 
رجالها املخلصني والساهرين على 
أمن الوطن واملواطنني وردع كل من 
تسول له نفسه ترويج هذه السموم 
في الوطن العزيز، مشيدا سموه 
باالجنازات التي حققتها االدارة في 
محاربة هذه اآلفة والتي ساهمت 
في تبوؤ الكويت مركزا متقدما في 

هذا املجال.

ولي العهد: ضرورة إبراز الجانب الوسطي
 لإلسالم وتفعيله قواًل وعماًل

سموه التقى رئيس الوزراء ووزير خارجية البحرين وسفراء ومختار النعيم ومواطنين

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبالً رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير خارجية البحرين بحضور الشيخ د.محمد الصباح والسفير البحريني لدى البالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 

وذلك الستئذان سموه للسفر.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
صب���اح أمس وزير خارجي���ة مملكة البحرين 
الشقيقة الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
ورحب سموه بوزير اخلارجية ضيفا عزيزا 
بني اهله واخوانه، مشيدا سموه بأواصر العالقات 
التاريخية املتميزة التي تربط الكويت ومملكة 
البحرين الشقيقة، وان هذه الزيارة تأتي لتعزيز 
العالقات بني البلدين والشعبني الشقيقني في 

كل املجاالت.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محم���د الصباح 
ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفيصل وسفير مملكة البحرين الشقيقة لدى 

الكويت.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد وبرفقته كل من رئيس اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة 
االسالمية د.خالد املذكور ونائب رئيس اللجنة 
االستشارية العليا رئيس اللجنة االعالمية د.عادل 
الفالح وعضو اللجنة االستشارية العليا رئيس 
اللجنة التشريعية املستشار عبداهلل العيسى 
وعضو اللجنة االستشارية العليا رئيس اللجنة 

التربوية د.عبداحملسن اخلرافي وعضو اللجنة 
االستشارية العليا رئيس اللجنة االجتماعية 
د.عبداهلل الشيخ وعضو اللجنة االستشارية 
العليا رئيس اللجنة االقتصادية فيصل الزامل 
واالمني العام د.ايوب االيوب وذلك مبناس���بة 
العشر االواخر من شهر رمضان املبارك، وأثنى 
س���موه على جهودهم البناءة في تأسيس هذا 
الكيان في وضع اللبنة االولى في ظل توجيهات 
املغفور له سمو الشيخ جابر األحمد طيب اهلل 
ثراه باذلني كل ما في وسعهم من اسهام علمي 
وفكري وثقافي، كما حثهم سموه على ضرورة 
ابراز اجلانب الوسطي لالسالم وعلى ضرورة 
تفعيله ق���وال وعمال مبا يضف���ي على الواقع 
االجتماعي اثرا ومنهجا يحد من الس���لوكيات 

السلبية.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشيخ مبارك الفيصل كما استقبل سموه في 
ديوانه بقصر السيف رئيس جهاز األمن الوطني 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف كال 
من سفيرنا لدى اململكة املغربية الشقيقة محمد 
الذويخ وس���فيرنا لدى اجلمهورية التونسية 
الشقيقة فهد العوضي وسفيرنا لدى جمهورية 

الهند الصديقة السفير سامي املرشد.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
مختار منطقة النعيم طالل القحص. كما استقبل 

سموه عددا من املواطنني.

السفير البحريني: زيارة الشيخ خليفة بن سلمان 
تعزز التواصل والتشاور بين البلدين

رئيس الوزراء التقى وزير خارجية البحرين والحماد 
ورئيس وأعضاء لجنة استكمال تطبيق الشريعة اإلسالمية

»السكنية« توّقع عقدًا بـ 36 مليونًا للبنية التحتية لمشروع شمال غرب الصليبخات
مدة العقد 960 يومًا

وقعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس عقدا 
بقيمة 36.2 مليون دينار مع ش���ركة مش���رف للتجارة 
واملقاوالت إلنشاء البنية التحتية ملشروع شمال غرب 

الصليبخات االسكاني.
وقال املدير العام للمؤسسة بالوكالة م.فيصل اخللف 
عقب توقيع العقد ان الش���ركة ستقوم بأعمال معاجلة 
وحتس���ني خواص التربة الضعيفة للطرق الرئيسية 

وإنشائها وصيانتها في املنطقة.
وأض���اف ان م���دة العقد تبلغ 960 يوما وس���تقوم 
الشركة خاللها بإنشاء واجناز وصيانة الطرق ومواقف 
السيارات وشبكات البنية التحتية لعدد 1426 قسيمة و35 
محطة محوالت كهربائية و17 محطة محوالت كهربائية 

فرعية.
واعتبر اخللف مش���روع ش���مال غرب الصليبخات 

اإلسكاني من املشروعات املتميزة التي قامت املؤسسة 
بتخطيطها وتصميمها موضحا ان تربة املنطقة حتتاج 
الى اصالحات عبر تبديل التربة واملعاجلة امليكانيكية 

عن طريق الضغط.
يذكر ان مشروع شمال غرب الصليبخات يقع على بعد 
20 كيلومترا من العاصمة وتبلغ مساحته 250 هكتارا 

ويضم 1426 قسيمة و400 بيت حكومي.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر الس���يف امس وزير خارجية مملكة 
البحرين الش���قيقة الش���يخ خالد بن احمد آل خليفة 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابل���ة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد وسفير مملكة البحرين 

لدى البالد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة.
كما استقبل س���موه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية ووزير الع���دل ووزير االوقاف 
والش���ؤون االسالمية راش���د احلماد ورئيس اللجنة 
االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام 

الشريعة االسالمية د.خالد املذكور واعضاء اللجنة.
حضر املقابلة رئيس جهاز االمن الوطني الش���يخ 

محمد اخلالد.

بشرى الزين
أكد سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة عمق العالقات األخوية الراسخة 
التي تربط القيادتني السياسيتني والشعبني في 

البلدين الشقيقني.
وق���ال آل خليفة في تصريح ل� »األنباء« ان 
زيارة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان 
آل خليفة الى الكويت اليوم جتس���د الترابط 
وأواصر االخوة والتواصل بني االسرة الواحدة 

في شهر رمضان املبارك.
مش���يرا الى ان هذه الزي���ارة حتمل دالالت 
للرصيد احلضاري الذي خلفه اآلباء واألجداد 

ويحافظ عليه األبناء ملزيد من تعزيز التشاور 
املس���تمر والتنس���يق في جميع القضايا ذات 

االهتمام املشترك.

العالقات األخوية

وأض���اف آل خليفة ان العالق���ات األخوية 
املتميزة بني مملكة البحري���ن والكويت تزيد 
في املس���اهمة باالرتقاء بها مبا يخدم مصالح 
الشعبني والبلدين الشقيقني ويجنيان ثمارها 
بفضل الرؤية احلكيمة لصاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

عزام الصباح: زيارة رئيس وزراء البحرين 
امتداد لتواصل اآلباء واألجداد

أكد س���فيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح 
اهمية الزيارة املرتقبة لرئيس 
مجلس وزراء البحرين الشيخ 
خليفة بن س���لمان آل خليفة 

الى الكويت. 
وق���ال مبناس���بة الزيارة 
الت���ي س���يقوم بها الش���يخ 
خليفة اليوم ان هذه الزيارة 
االخوية هي امتداد لنهج اآلباء 
واألجداد في التواصل وتعزيز 
أواصر العالقات املتميزة بني 

الشيخ عزام الصباحالبلدين.

د.محمد العفاسي

العفاسي تسلّم تقارير 31 لجنة في »المعاقين«

..و»الصحافيين« لترجمة الخطاب ألقوال وأفعالالمهري: االلتزام العملي بتوجيهات األمير

بشرى شعبان
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة ان وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي تسلم 
أمس األول تقارير تفصيلية لعمل 
31 جلنة عاملة في املجلس األعلى 
لش����ؤون املعاقني. جاء ذلك خالل 
زيارة مفاجئة قام بها الوزير الى 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني جال 
خاللها على جميع األقسام العاملة 
واطلع على سير العمل اليومي فيها 
وس����أل املراجعني املوجودين عن 
الصعوبات والعقبات التي تواجههم. 
وبّينت املصادر ان العفاسي عقد 
لقاء مع املدير التنفيذي للمجلس 
جناة القالف عقب جولة تس����لم 
خالله����ا تقارير اللج����ان العاملة 
والبال����غ عددها حالي����ا 31 جلنة 

صرح سماحة السيد محمد باقر املهري 
وكيل املرجعيات الدينية مبا يلي: إن خطاب 
سمو األمير حفظه اهلل تعالى كان خطابا 
رائعا وقوال صادقا وتوجيها شافيا خرج 
من سويداء قلبه لكي يكون هذا اخلطاب 
منهاجا ودستورا لنا وأسلوبا لعملنا وقد 
طلب منا سموه ان نتوحد وال نتفرق وان 
نتسامح وان نكون جادين في العمل وان 
نحافظ على الوحدة الوطنية ونس���يج 
املجتمع الكويت���ي وان نترك تصنيفات 
وتقسيمات أبناء الوطن وأكد سموه اال 
ميس احد نس���يجنا الوطني واال يعبث 
به واال نسيء استخدام احلرية املكفولة 
للجميع وان نتمسك باللحمة الوطنية وان 
نلتفت الى الظروف الدولية في ضرورة 
الوحدة الوطنية وان الكويت هي مالذنا 
اآلمن وكياننا جميعا فكل فرد منا يكون 

مس���ؤوال عن هذه األرض ويتحمل هذه 
األمانة التي تقتضي اإلخالص في العمل 
والصدق في الق���ول واإليثار في احملبة 
وااللت���زام بدينه واعت���زازه بوطنيته 
واالبتعاد عن الف���ن وضرورة التراحم 
والتواصل ونبذ اخلالف ووحدة الصف 
ووحدة الكلمة ف���ي مواجهة التطورات 
املس���تجدة على الساحة، فعلينا جميعا 
تنفيذ وتطبيق النص السامي وااللتزام 
العملي بتوجيهاته ونصائحه وان نلتف 
جميع���ا حول قيادة س���موه وان جنعل 
الكويت فوق كل اعتبار وان نسير خلف 
هذه القي���ادة احلكيمة التي حتب اخلير 
لنا ولوطننا ونحن نعلن أننا مستعدون 
متام االستعداد للوقوف بجانب قيادة آل 
الصباح الكرام والدفاع عنهم وعن األرض 

والقيم والثوابت.

اعلن امني السر العام جلمعية الصحافيني 
الكويتي��ة فيصل القناع��ي ان مجلس ادارة 
اجلمعية يثمن ببالغ االحترام والتقدير الكلمة 
احلكيمة التي القاها صاحب السمو االمير حفظه 
اهلل ورعاه كعادته في العشر االواخر من شهر 
رمضان املبارك البناء ش��عبه واهل الكويت. 
وتعرب اجلمعية عن مشاركتها صاحب السمو 
في قلقه مما يدور على الساحة الكويتية من 
تصنيفات وتقس��يمات البناء الوطن واثارة 
النعرات الطائفية والقبلية عبر بعض وسائل 
االعالم املقروء واملرئي واملسموع مما يجعلنا 
نحذر من خطورة التجاوز حلرية الرأي املسؤولة 
والتي يشكل االلتزام بها اهم عناصر احلفاظ 
على الدور االيجابي واملفترض الي وس��يلة 

اعالم.
وق��ال القناعي ان اجلمعي��ة تدعو جميع 
القائمني على وسائل االعالم املختلفة الى االلتزام 

بدعوة سمو االمير وترجمتها الى واقع وافعال 
تدل فعال عل��ى ان الصحافة الكويتية وبقية 
وس��ائل االعالم الكويتية تشكل رافدا مهما 
ورئيسيا لدعم الوحدة الوطنية وتالحم الشعب 
الكويتي والتصدي لكل ما من شأنه اثارة الفتنة 
والفرقة بني افراد املجتمع. واضاف: لقد كانت 
كلمة صاحب السمو االمير معبرة عن واقع أليم 
نعيشه ونعاني من نتائجه وافرازاته ونتحمل 
جميعا مسؤوليته ومسؤولية التصدي والعمل 
من اجل االصالح والتغيير واحلفاظ على هذا 
الوطن ومستقبله وأمنه واستقراره. واكد ان 
اجلمعية تعرب عن قلقها على مستقبل احلريات 
الصحافية اذا استمرت بعض وسائل االعالم 
في املمارسة اخلاطئة للحرية واستخدام االعالم 
كوسيلة تصفية حسابات شخصية واالساءة 
والتجريح واثارة الفنت وعدم االلتزام باحلرية 

املسؤولة.

مبدي����ا اهتمامه مبوضوع اللجان 
وعملها، وأكد انه سيطلع بدقة على 
عمل كل جلنة متهيدا لتقليص عدد 
اللجان عبر دمج اللجان ذات األعمال 

املتشابهة بعضها ببعض وإلغاء 
جلان وتوزيع مهامها على األقسام 
وتركيز العمل خالل الفترة املقبلة 
التنفي����ذي واإلدارة  على اجلهاز 
التنفيذية بدال من اللجان بعد منحها 
بعض الصالحيات التي تساعدها 
في حتسني اداء العمل. وأضافت ان 
التي  العوائق  الى  النقاش تطرق 
التزال ام����ام املعاقني وذلك بهدف 
حلها واالستفادة من املساعدات بعد 
الراتب، واعدا بإزالة  إلغاء سقف 
العوائق التي تخص املس����اعدات 
االجتماعي����ة والصعوب����ات التي 

تواجه اإلدارة املسؤولة عنها.
وأكدت املصادر ان تركيز الوزير 
كان على عمل اللجنة الطبية وقسم 

اخلدمات الطبية.

مؤمن المصري
من املقرر أن تتعطل الدورة املستندية إلجراءات 
التقاضي في الكويت وتصاب بشلل خالل األيام 
الثالثة املقبلة بعد أن تفاقمت مشاكل إدارة الرسوم 
القضائية في وزارة العدل وذلك إلهمال املسؤولني 
للش���كاوى العديدة التي مت تقدميها ضد مدير 
اإلدارة والتي وصلت إلى ثماني ش���كاوى خالل 

الشهور الثالثة األخيرة.
إذ كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن إضرابا 
واسعا ستشهده اإلدارات املرتبطة بإدارة الرسوم 
القضائية مثل: إدارة التنفيذ املدني »حتصيل رسوم 
األجرة والتنفيذ اجلنائي« الغرامات والكفاالت 
»حسن السير والسلوك وصرف الشيكات« وكذلك 
في إدارة كتاب احملكمة الكلية »رسوم رفع الدعاوى 
وأمانة اخلبي���ر وتعديل الطلبات« وفي إدارتي 
االس���تئناف والتمييز في شأن كفاالت القضايا 
املنظورة بها، فضال عن إدارة الرسوم القضائية 

في مجمع احملاكم بالرقعي.
وكش���فت مصادر مقربة من املضربني أنهم 
قرروا اإلضراب بدءا من اليوم إلى نهاية األسبوع 
ومن احملتمل استمرار اإلضراب إلى ما بعد إجازة 
عيد الفطر السعيد احتجاجا على سوء معاملة 
مدير اإلدارة وكثرة أخطائه الفادحة مع اإلدارات 

األخرى في وزدارة العدل.
فقد طلب مجلس ال���وكالء في وزارة العدل 

مدير إدارة الرس���وم القضائية معرفة أس���باب 
الشكاوى املقدمة ضده، فضال عن خروج أكثر من 
ستة موظفني وانتقالهم إلى إدارات أخرى لعدم 
قدرتهم على العمل حتت إدارته وكثرة املشاكل 

معه ما يعوق العمل.

شكاوى المراجعين

وأوضحت ان هذا باإلضافة إلى شكاوى املراجعني 
وجمعية احملامني الكثيرة ضد اإلدارة، فضال عن أن 
اإلدارة املالية في العدل أبدت استياءها الشديد من 
إجراءات معامالت إدارة الرسوم القضائية إذ ارتكبت 
العديد من األخطاء الفادحة التي وضعت الوزارة 
أمام املراجعني ووزارة املالية وديوان احملاس���بة 
في موقف حرج لعدم إنه���اء املعامالت املتعلقة 
بتحصيل الرس���وم القضائية بالشكل املطلوب، 
وكان مجلس الوكالء قد تلقى شكوى من اإلدارة 
املالية ضد مدير إدارة الرسوم القضائية لألخطاء 
الواردة في شيكات وكشوف الصرف للمراجعني 
وسيقوم مجلس الوكالء بإعداد مذكرة إلى وزير 
الع���دل، فضال عن تأخر صرف ب���دالت العاملني 
في الطب الش���رعي واخلبراء املنتدبني من خارج 
وزارة العدل في القضايا اجلنائية ناهيك عن تقدم 
مجموعة من احملامني واألفراد بشكاوى أخرى لعدم 
صرف شيكات الكفاالت املالية اخلاصة باحملامني 

واألفراد والشركات اخلاصة بهم.

إدارات الرسوم القضائية تنفذ 
إضرابًا اليوم ولمدة 3 أيام

إلهمال المسؤولين لثماني شكاوى خالل 3 أشهر


