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جانب من اجتماعات اللجنة القانونية والقضائية املصرية ـ الكويتية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مدير »التطبيقي« وكبار قياديي الهيئة

.. وفي حديث مع الشيخة حصة الصباحسمو ولي العهد مستقبال م.منار احلشاش

.. وسموه خالل استقباله الشيخة أمثال األحمد وعبدالرحمن العسعوسي وصالح السيف

خالد اجلاراهلل ونظيره املنغولي يتبادالن املذكرات

سموه ثّمن جهود الحملة التوعوية »التدخين واألضرار الناجمة عنه«

ولي العهد التقى أمثال األحمد والعسعوسي والسيف والحشاش 
والخرافي ومدير »التطبيقي« وكبار القياديين في »الهيئة«

الجاراهلل ونظيره المنغولي وقعا مذكرة تفاهم حول تبادل أراضي البعثات الديبلوماسية
استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل صب���اح امس وكي���ل وزارة 
اخلارجي���ة ووزير التج���ارة املنغولي 
دامدين تسوغتباتار الذي يقوم بزيارة 
رس���مية للبالد، حيث استعرض اللقاء 
جانبا في العالقات الثنائية بني البلدين 
وسبل تطويرها كما مت بحث بعض األمور 
ذات االهتمام املشترك. كما وقع اجلانبان 
الكويتي برئاسة وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل واملنغولي برئاسة وكيل 
وزارة اخلارجية ووزير التجارة دامدين 
تس���وغتباتار في وقت الح���ق مذكرة 
تفاهم تتعلق بتب���ادل اراضي البعثات 

الديبلوماسية في كال البلدين.

األنصاري: اللجنة القانونية المصرية ـ الكويتية اتفقت على تبادل المحكوم عليهم في جرائم مختلفة
على هامش اجتماعات الدورة الـ 15

القاهرة � كونا: اكد وكيل وزارة 
الكويتية باالنابة د.محمد  العدل 
االنص����اري اهمي����ة االجتماعات 
الدورية للجنة القانونية والقضائية 
املصرية � الكويتية في تفعيل العمل 

القانوني املشترك بني البلدين.
جاء ذلك في تصريح للدكتور 
ل� »كونا« على هامش  االنصاري 
ال����� 15 للجنة  الدورة  اجتماعات 
التي تضم  القانونية والقضائية 
كبار مسؤولي وزارتي العدل في 
مص����ر والكوي����ت واملنبثقة عن 
الكويتية املصرية  العليا  اللجنة 

املشتركة.
وقال د.االنصاري الذي يشغل 
منص����ب رئيس اللجن����ة الدائمة 
لتفعيل اجلانب القانوني والقضائي 
في إطار اللجان العليا املش����تركة 
ان اللجن����ة القانونية والقضائية 
املصرية � الكويتية تبحث مختلف 
املسائل القانونية والقضائية التي 
تتعل����ق برعايا البلدين ومختلف 

أوجه املعامالت القضائية.

واوض����ح ان اللجنة منذ بدأت 
اعمالها كان لها الكثير من االجنازات 
اهمه����ا التوصل الى وضع مذكرة 
تفاهم لتفعيل بند اعالن األوراق 
القضائية وتس����هيل  واألح����كام 

االجراءات في هذا الشأن.
انه مت  واض����اف االنص����اري 
التوصل الى اتفاق يقضي بتبادل 
احملكوم عليهم في جرائم مختلفة 
في البلدين مبا فيهم احملكوم عليهم 
في جرائم املخدرات الستكمال باقي 
م����دة العقوبة وذل����ك العتبارات 

انسانية.
وذك����ر االنص����اري أن اللجنة 
قامت مبناقش����ة بعض املشكالت 
الت����ي تتعلق مبس����ائل االحوال 
الشخصية التي يكون أحد طرفيها 
كويتي اجلنسية واآلخر مصري 
فيما يتعلق بدعوى اثبات النسب 
أو اثبات ال����زواج أو طلب النفقة 

وغيرها من االمور االخرى.
واعرب عن شكره لوزير العدل 
املصري املستشار ممدوح مرعي 

القضائية التي تهم اجلانبني اهمها 
الية اعالن االوراق القضائية بني 
الدولتني واختصار عدد من املراحل 

واخلطوات.
واثنى على العالقات التاريخية 
بني الكويت ومص����ر في مختلف 
القانوني����ة  املج����االت، الس����يما 
ال����ى ان  والقضائي����ة، مش����يرا 
نخبة متمي����زة من رجال القضاء 
املصري يعملون في مرفق القضاء 

الكويتي.
شارك في االجتماعات سفيرنا 
لدى مصر د.رشيد احلمد ورئيس 
الش����ؤون القنصلية في السفارة 

السكرتير اول مشعل املنصور.
ويض����م الوف����د باالضافة الى 
االنص����اري رئي����س ادارة تنفيذ 
االحمدي املستشار فهد بوصليب 
ووكيل وزارة العدل املساعد للشؤون 
القانوني����ة د.بدر الزمانان ومدير 
ادارة التنفيذ اجلنائي واالتصاالت 

اخلارجية راشد الفهد.
كم����ا يضم الوف����د مدير ادارة 

التوثيقات الشرعية وليد املواش 
ومراق����ب العالق����ات العامة خالد 
الرميحي ورئيس قس����م القضايا 
الش����ؤون  والتحقيق����ات بادارة 
القانوني����ة على الرق����م وكال من 
القنصلية في  السكرتير باالدارة 
وزارة اخلارجي����ة خليل العنزي 
الديبلوماس����ي باالدارة  وامللحق 
القانونية بالوزارة عبداحملس����ن 

الفارس.
يذكر ان اللجنة بدأت عملها بناء 
على قرار صادر من اللجنة العليا 
املش����تركة بني البلدين بانشائها 
ويشارك في عضويتها مسؤولون 
كبار من وزارتي العدل في البلدين 
وذلك م����ن أجل تفعي����ل اتفاقية 
القانوني والقضائي في  التعاون 
املواد املدنية والتجارية واجلزائية 
ومواد األحوال الشخصية املبرمة 
بني البلدين عام 1977 وكذلك اتفاقية 
نقل احملك����وم عليه����م بعقوبات 
سالبة للحرية املبرمة بينهما في 

عام 1990.

الذي التقى باللجنة في وقت سابق 
امس الهتمام����ه ورعايته العمال 
اللجنة واعتماد ما مت التوصل اليه 
التي استمرت  خالل االجتماعات 

يومني. من جانبه، أش����اد مساعد 
الع����دل املصري لش����ؤون  وزير 
التش����ريع املستشار عمر شريف 
بالتعاون املثمر بني مصر والكويت 

القضائ����ي والقانوني  في املجال 
واحلرص على الوصول الى حل لكل 
املشكالت القانونية والقضائية التي 

عرضت خالل اعمال اللجنة.

الوفد  وأكد ش����ريف رئي����س 
املصري خ����الل االجتماعات، في 
تصريح مماث����ل ل� »كون����ا«، ان 
اللجنة اجنزت العديد من االمور 

اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيسة 
التطوعي الشيخة  العمل  مركز 
امثال االحمد يرافقها عبدالرحمن 
العسعوسي وصالح السيف حيث 
قدموا لسموه شرحا عن احلملة 
التوعوية حتت شعار »التدخني 
واالضرار الناجمة عنه على صحة 

االنسان واملجتمع«.
وثمن سموه اجلهود التطوعية 
في خدمة املجتمع من اجل مكافحة 
هذه اآلفة الض���ارة على صحة 
االنس���ان من النواحي الصحية 
والنفس���ية واالجتماعية وذلك 
بأح���دث االس���اليب والط���رق 
العلمية والتربوية واالرشادية 
لتحقيق االهداف املرجوة منها من 
اجل بيئة صحية سليمة تخدم 

البشرية جمعاء.
كما استقبل سمو ولي العهد 
في ديوانه مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي وكبار القياديني 
في الهيئة وذلك مبناسبة اختتام 

قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه 
املناسبة.

كما استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد امني عام 
جائزة الكويت االلكترونية م.منار 
احلش���اش، حيث قدمت لسموه 
شرحا عن طرق واساليب املشاركة 
في هذه املسابقة االلكترونية التي 
تساهم في ابراز ودعم الشباب 
الكويت���ي ومبش���اركة االفراد 
والقطاعني احلكومي واخلاص 
ومؤسس���ات املجتمع لتحقيق 
الهدف الرئيس���ي للجائزة وهو 
تعزيز الهوية الكويتية وتشجيع 
افراد املجتمع على بناء وتطوير 
الوسائط  املش���اريع في جميع 

االلكترونية املختلفة.
كما استقبل س���موه بقصر 
الس���يف امس م.عادل اخلرافي 
الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي 

للمنظمات الهندسية.
هذا واستقبل سمو ولي العهد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس رئيسة دار اآلثار االسالمية 

الشيخة حصة الصباح.

حفل التخرج السنوي خلريجي 
وخريج���ات كلي���ات ومعاه���د 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعام الدراسي 2009 
� 2010 والذي اقيم حتت رعاية 
سامية من صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.

وقد ش���كرهم س���موه على 
اجلهود التي بذلت من القائمني 
على هذا احلفل، مؤكدا سموه على 
اهمية العلم واملعرفة والنهوض 
الفكري واحلضاري  باملستوى 
البنائنا الطالب واالرتقاء املتصاعد 
في مختلف ميادين احلياة ملواكبة 

احدث املس���تجدات العاملية في 
جميع التخصصات العلمية، داعيا 
سموه اجلميع إلى بذل املزيد من 
اجلهد واملثابرة والعطاء واالجناز 
املميز من اجل دفع عجلة التقدم 
واالزدهار والتنمية خلدمة وطننا 
الغالي في جميع املجاالت، وقد 

المحمد استقبل رئيس وأعضاء النادي العلمي
وتسّلم نسخة من موسوعة الشعاب المرجانية

محمد الصباح التقى وزير الخارجية المنغولية
وتلقى رسائل من نظرائه في قطر والعراق وتونس

قبول أوراق اعتماد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

احتف���ل ديوان ع���ام وزارة 
اخلارجي���ة صباح امس بقبول 
املقيم  املمث���ل  اوراق اعتم���اد 
لبرنامج االمم املتحدة اإلمنائي 
ف���ي الكويت وج���اء ذلك خالل 
اس���تقبال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح للمنسق املقيم 
د.آدم عبداملولى الذي سلم الشيخ 
د.محمد الصباح أوراق اعتماده 

لدى البالد.
حضر مراسم االحتفال السفير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مدير 
إدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
املراس���م  إدارة  الوزراء ومدير 

السفير ضاري العجران. 

وعلى صعيد آخر اس���تقبل 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وزير الدولة في وزارة 
اخلارجية والتجارة املنغولية 
تس���وجت باتر دامدين والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 
البالد، حيث قام بتسليمه  إلى 
رسالة خطية من وزير خارجية 
بالده تتعلق بالعالقات الثنائية 
البلدي���ن وبحث س���بل  ب���ني 
تطويرها. حض���ر اللقاء مدير 
إدارة آسيا ومدير إدارة افريقيا 
الس���فير محمد املجرن الرومي 
ومدير إدارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

السفير الش���يخ د.أحمد ناصر 
احملم���د. كما تلقى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من رئيس مجلس الوزراء 
وزير خارجية قطر الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني تتعلق 
بآخر التطورات السياسية على 
الس���احتني االقليمية والدولية 
والقضايا محل االهتمام املشترك. 
كما تلقى رسالتني مماثلتني من 
كل من وزير خارجية جمهورية 
العراق هوش���يار زيباري ومن 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
للجمهوري���ة التونس���ية كمال 

مرجان.

سموه التقى مدير الهيئة العامة للبيئة

سمو رئيس الوزراء خالل استقباله اياد اخلرافي واعضاء مجلس ادارة النادي العلمي

سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.صالح املضحي واياد اخلرافي واعضاء فريق موسوعة الشعاب املرجانية

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس رئيس مجلس 
ادارة النادي العلمي الكويتي اياد اخلرافي واعضاء 

مجلس االدارة.
حضر املقابلة وكيل الشؤون احمللية بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي.
كما استقبل سموه في قصر السيف امس مدير 

الهيئ���ة العامة للبيئة د.صالح املضحي ورئيس 
مجلس ادارة النادي العلمي اياد اخلرافي واعضاء 
فريق مش���روع املوس���وعة املصورة للش���عاب 
املرجانية بالكويت حيث اهدوا س���موه نس���خة 

من املوسوعة.
حضر املقابلة وكيل الشؤون احمللية بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء نايف عبداهلل الركيبي.

استنكر جتمع ثوابت األمة اضطهاد حكومة 
جناد الطائفية ألهل السنة واستمرارها في القمع 
والتعذيب للدعاة واملشايخ والنشطاء السياسيني، 
وعزم السلطات اإليرانية على إعدام الداعية السني 
كاظم املنيعات من األحواز مع عدد آخر من أهل 
السنة دليل على تطرف هذه احلكومة وانتهاكها 
ألبسط حقوق اإلنسان وقد دعا التجمع جميع 
ــان اإلسالمية والعاملية  منظمات وحقوق اإلنس

ــات الهمجية والقمعية ضد  لرصد هذه املمارس
ــان ومعتقداته التي بلغت بها هذه  حرية اإلنس
احلكومة مبلغا يفوق ما يفعله الكيان الصهيوني 
ــطيني. وأكد ان هذه املمارسات  بالشعب الفلس
باتت ال تخفى على كل مطلع متابع للتدهور الذي 
تشهده السياسة اإليرانية في سنواتها األخيرة 
ــت متتلئ بأصناف وأنواع من  ومواقع اإلنترن

أبشع صور القتل والتعذيب.

»ثوابت األمة« يستنكر اضطهاد إيران ألهل السنة


