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ولي العهد استقبل سفيرنا في البرازيل

500 دينار غرامة المسرفين في المياه 
والكهرباء بدءًا من يناير

العلي بحث مع كوهين تعزيز التعاون 
لمكافحة اإلرهاب مع أميركا

الدعيج: تبادل الخدمات اإلخبارية
بين »كونا« و»واس«

قام بجولة في أقسام وكالة األنباء السعودية

أكد رئيس مجلس االدارة واملدير العام لـ »كونا« 
الشــــيخ مبارك الدعيج أهمية التعاون والتنســــيق 
والتواصل بــــن وكالتي األنبــــاء الكويتية )كونا( 

والسعودية )واس(.
جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ مبارك الدعيج 
عقب جولة قام بها في أقسام وكالة األنباء السعودية 
)واس( واجتماعه مبديرها العام عبداهلل احلسن في 
اطار زيارته للمملكة العربية السعودية. وقال الشيخ 
الدعيج ان »كونا« على استعداد لفتح مركز التدريب 
التابع لها لتدريب الكوادر االعالمية الســــعودية في 
)واس( وغيرها من وسائل االعالم السعودية على 

احدث األساليب والتقنيات االعالمية املعاصرة.

وأوضح انه مت االتفاق مع عبداهلل احلسن  على 
تقدمي مشروع اتفاق لتبادل اخلدمات االخبارية بن 

»كونا« و»واس«.
وشدد على أهمية احياء االجتماعات بن وكاالت 
االنباء اخلليجية ملا لها من فضل في توحيد الرؤى 
واملواقــــف االعالمية اخلليجية من كافة القضايا في 
ظل التعاون والتكامل املثمر والبناء الذي تشــــهده 
العالقات اخلليجية البينية على كافة الصعد وخاصة 

السياسية واالقتصادية واألمنية.
واشــــار الى ان التعاون في املجــــاالت االعالمية 
سيكون له تأثير كبير ومباشر على جميع املجاالت 

االخرى.

استقبل ســــمو ولي العهد الشــــيخ نـواف 
األحمد في ديوانه بقصر الســـيف صباح امس 
البـرازيل االحتـادية  ســــفيرنا لدى جمهورية 

يوسف عبدالصمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

احمد املليفي.

سموه التقى المليفي

تماشيًا مع قانون 2005/48 بتفعيل الضبطية القضائية

التقى السفير البريطاني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير يوسف عبدالصمد

)كرم ذياب(وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل والسفير االملاني يقطعان كعكة االحتفال

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد خالل لقائهما مع عبدالعزيز العدساني واملشاركني في مؤمتر منظمة املدن العربية

د.بدر الشريعان

الشيخ ثامر العلي خالل لقائه السفير البريطاني

توجيهاته باالستعجال بتطبيقها 
وفقا لنص القانون.

ولفتت المصادر الى ان الوكيل 
المساعد لشؤون المستهلكين 
م.جاسم اللنقاي عمل على اعداد 
القرار بالسرعة الالزمة، الفتا الى 
ان من تم تحديدهم من موظفين 
لهذه المهمة سيخضعون لدورة 
تدريبية بالتنسيق مع وزارة 
العدل لمدة 3 اشهر ثم يتم البدء 
بتطبيق القرار بدءا من شـــهر 

يناير المقبل.
واشـــارت المصادر الى ان 
غرامـــة المخالفة للمســـرفين 
والمتعدين على الشبكة قد تصل 
الى 500 دينار حيث يمكن ان 
يالحق سارقو الكهرباء قضائيا 
بينما تخفض الضغوط المائية 
المســـرفين في استخدام  عن 

المياه.

وقالت المصادر ان القرار يأتي 
تماشيا مع القانون رقم 2005/48 
الخاص بإسقاط الـ 2000 دينار 
الذي تنص احدى مواده على 
القضائية  تفعيل الضبطيـــة 
حيث اعطى الوزير الشريعان 

دارين العلي
تبدأ وزارة الكهرباء والماء 
بدءا من شـــهر ينايـــر المقبل 
مخالفة المسرفين في استخدام 
المياه والمتعدين على الشبكة 
الكهربائية اي المنتفعين منها 
دون عدادات او بشكل غير رسمي 
)سارقو الكهرباء( بغرامات قد 
تصل إلى 500 دينار وبالمالحقة 
القضائية وفقا لتفعيل الضبطية 

القضائية.
واعلنت مصادر مطلعة في 
الوزارة عن توقيع الوزير د.بدر 
الشريعان امس قرارا بتفعيل 
الضبطية القضائية بمنح 100 
القطاعات  موظف من مختلف 
في الوزارة هذه الصفة لمخالفة 
المسرفين في المياه وسارقي 
الكهربـــاء اي المنتفعيـــن من 

الشبكة دون عدادات.

هذا املفاعل.
الســـفير  اكد  ومن جهته، 
االملانـــي فرانك ماركوس مان 
على اهمية هذه املناسبة التي 
اسســـت لذكرى الوحدة بن 
شطري املانيا في العام 1990 
بعدما كانت مقسمة الى شرقية 

وغربية ملدة 45 عاما.
وذكر ان حدث الوحدة مر 
بشكل سلمي دون اي احداث 
عنف، مشـــيرا الى انه خالل 
تلك الفترة تلقت املانيا دعما 
قويا من دول اوروبا الشرقية 
املجاورة من تشكســـلوفاكيا 
ســـابقا وهنغاريـــا وپولندا 
معبرا عن ســـعادته العميقة 

بهذه املناسبة.
كما تطرق مان الى عالقات 
التي زادت  الكويت  بالده مع 
التي قام  الزيـــارة  عمقا بعد 
بهـــا صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صبـــاح االحمد الى 
املانيا منتصف العام احلالي، 
مشيرا الى النتائج اجليدة التي 
انبثقت عن هذه الزيارة والتي 
اتفاقيات  شملت توقيع عدة 

التي نعمل بشأنها اآلن

في احملافل الدولية مؤكدا على 
ان هذا الدور هـــو محل تقدير 
الكويتي  واعتزاز لدى الشعب 

واملسؤولن الكويتين.
وفي رده حـــول ماجاء في 
تصريحات للخبير اجليولوجي 
جاســـم العوضي بشأن مفاعل 

استقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي في مكتبه أمس مساعد وزير اخلزانة 
األميركي لشـــؤون متويل اإلرهاب ديڤيد كوهن 

والوفد املرافق له.
واستعرض الشيخ ثامر خالل اللقاء سبل تعزيز 
التعاون ملكافحة االرهاب بن الكويت والواليات 
املتحدة األميركية بشـــكل خـــاص وفي منطقة 
اخلليج والشـــرق األوسط بشكل عام إضافة الى 
آخر التطورات واملستجدات على الساحتن االقليمية 

والدولية والقضايا ذات االهتمام املشترك.
حضر املقابلة املستشار السياسي لشبه اجلزيرة 

العربية في وزارة اخلزانة األميركية والقائم باالعمال 
في سفارة الواليات املتحدة لدى الكويت.

إلى ذلك اسقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني 
الشـــيخ ثامر العلي مبكتبه امس سفير اململكة 

املتحدة فرانك بيكر.
ومت خالل اللقاء اســـتعراض وبحث العالقات 
الثنائية بن البلدين الصديقن وآخر التطورات 
الساحتن االقليمية والدولية  واملستجدات على 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
حضر املقابلة مدير ادارة التنسيق واملتابعة 

بوزارة اخلارجية السفير خالد املغامس.

بوشـــهر واملخاطـــر التي تهدد 
املنطقة في حال حدوث اي خلل 
قال اجلار اهلل: ان هذه املعلومات 
مقلقة وتتفـــق متاما مع ما كنا 
نردده دائما بأنه يساورنا قلق 
كبير من هذا املفاعل، مؤكدا ان 
قلق الكويت اليزال مستمرا من 

العتيبي مديرًا إلدارة المساجد في الجهراء
والمويزري موجهًا فنيًا في »السراج المنير«

ضاري المطيري
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جلنة شـــؤون املوظفن 
في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية اعتمدت ابراهيم العتيبي 
مديرا الدارة مساجد اجلهراء وســـعود املويزري موجها فنيا في 

ادارة السراج املنير.

فرج ناصر
أصدر وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة قرارا 
وزاريا رقم 993 لسنة 2010 بشأن 
اسعار التجوال ملشتركي شركات 
االتصاالت املتنقلة الكويتية جاء 
فيه: على جميع شركات االتصاالت 
املتنقلة املرخصة بدولة الكويت 
االلتزام بقواعد وأسعار التحاسب 
التالية ملكاملات التجوال لعمالئها 
اثناء جتوالهم وإجرائهم املكاملات 
الدولــــة واحمللية بــــأي من دول 
لــــدول اخلليج  التعاون  مجلس 

العربية وفقا ملا يلي:
اثناء  الدوليــــة  املكاملــــات  ـ  أ 

التجوال:
ســــعر الـ »IOT« ال يزيد على 
»SDR 0.215« على أن ينعكس ذلك 
على سعر التحصيل لعمالئهم اثناء 
جتوالهم واجرائهم املكاملات الدولية 
مــــن أي من دول مجلس التعاون 
لدول اخلليــــج العربية بحيث ال 

.»0.588 SDR « يزيد على

ب ـ املكاملــــات احملليــــة أثناء 
التجوال: سعر الـ»IOT« ال يزيد على 
»SDR 0.205« على أن ينعكس ذلك 
على سعر التحصيل لعمالئهم اثناء 
جتوالهم واجرائهم املكاملات احمللية 
بأي من دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية بحيث ال يزيد على 

.»O.236 SDR«
ج ـ تســــري االســــعار املشار 
إليها فــــي الفقرتن )أ وب( اعاله 
بن دول مجلــــس التعاون لدول 

اخلليج العربية فقط.
مادة ثانية: على جميع شركات 
االتصاالت املتنقلة املرخصة بدولة 
الكويت ارســــال رســــائل نصية 
لعمالئها تبلغهم بأسعار مكاملات 
التجوال احمللية والدولية املطبقة 
اثناء جتوالهــــم بن دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
القرار  مادة ثالثة: يعمل بهذا 
اعتبــــارا مــــن تاريخ نشــــره في 
الرسمية، وعلى جهات  اجلريدة 

االختصاص تنفيذ ما جاء به.

»المواصالت« حددت أسعار التجوال 
لمشتركي شركات االتصاالت المتنقلة

مجـاالت التعاون بينهما.
كمـــا ذكر اجلـــار اهلل بدور 
املانيا في مساندة الكويت اثناء 
االحتالل العراقي، مشـــيرا الى 
ان املوقـــف االملاني كان متميزا 
وداعمـــا للكويت حيث تواصل 
هذا الـــدور بعد حترير الكويت 

بشرى الزين
اعرب وكيل وزارة اخلارجية 
خالـــد اجلاراهلل عـــن ارتياحه 
للمستوى الذي بلغته العالقات 
الكويت واملانيا معبرا عن  بن 
سعادته باملشاركة في االحتفال 
الذي اقامه السفير االملاني لدى 
الكويت فرانـــك ماركوس مان 
مساء اول من امس في مقر اقامته 
مبناسبة العيد الوطني الملانيا 

االحتادية.
وضــــاف اجلــــار اهلل فــــي 
تصريح للصحافين،نســــعى 
دائما الى تطوير هذه العالقات 
الثنائية مذكــــرا بالزيارة التي 
قام بها صاحب الســــمو االمير 
الشــــيخ صبــــاح االحمــــد الى 
برلن في مايو املاضي ولقائه 
بالقيادة االملانية، مشيرا الى ان 
البلدين يتابعان جل املواضيع 
الـتــــي متت مناقشــــتها خالل 
هذه الزيارة، الفتا الى ان هذه 
الزيارة االميرية اضافت الكثير 
للعالقات بن البلدين انطالقا من 
القاعدة التي اسستــها القيادتان 
السياســــيتان في كال البلديـن 
الصديقــــن لتعزيــــز وتطوير 

األمير استقبل العدساني وأشاد بدور منظمة المدن العربية

الجار اهلل: قلق الكويت اليزال مستمرًا من مفاعل بوشهر

اســــتقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 
أمس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمد بقصر الســــيف ظهر أمس 
وبحضور ســــمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــــد، األمن العام ملنظمة املدن العربية 
عبدالعزيز العدساني واملشاركن باملؤمتر 
اخلامس عشــــر للمنظمــــة واملنعقد حاليا 
في الكويت. وقد أشاد سموه بالدور الذي 
تقوم به املنظمة فــــي خدمة مختلف املدن 
العربية متمنيا للقائمن عليها دوام التوفيق 

والنجاح.
وألقى أمن عام املنظمة كلمة قدم فيها 

الشكر لسموه على رعايته السامية للمؤمتر 
مثمنا الدور الفاعل لسموه في دعم أنشطة 
املنظمة املختلفة. وحضر اللقاء نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
ووزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر.
إلى ذلك، اشاد نائب رئيس مجلس االعيان 
األردني ورئيس الوزراء األسبق عبدالروؤف 
الروابدة بتاريخ صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ومبواقفــــه العربية واصفا 
سموه بأنه »احد الضمائر الرئيسية احلية 

في هذه األمة«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الروابدة خالل 
استقبال صاحب السمو األمير أمس األمن 
العام ملنظمــــة املدن العربيــــة عبدالعزيز 
العدساني واملشاركن باملؤمتر الـ 15 للمنظمة 

املنعقد حاليا في الكويت.

وأكد الروابدة في كلمته ان مســــؤولية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
تتجــــاوز حدود الكويــــت لتصل الى األمة 
العربية »التي حتتــــاج لرجال« من امثال 

صاحب السمو األمير »لتأخذ بيدها«.
وقال »على سموكم مسؤولية تتجاوز 
حدود الكويت المتكم العربية وان شاء اهلل 
انكم دائما ستبقون مع هذه األمة التي هي 
اآلن على شــــفا جرف هار وحتتاج لرجال 

من امثال سموكم لتأخذ بيدها«.
إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد فيشــــمل برعايته 
وحضوره حفل تكرمي كوكبة من املعلمن 
مبناسبة اليوم العاملي للمعلم للعام الدراسي 
2010/2009 وذلك في متام الساعة العاشرة 
والنصف من صباح اليوم وذلك على مسرح 

جامعة الكويت في منطقة اخلالدية.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى جاللة امللك ليتسي 
الثالث ـ ملك مملكة ليسوتو الصديقة عبر 
فيها ســــموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه جلاللته 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتن.
هذا ويبدأ صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد خالل األيام املقبلة جولة عربية 
مغاربية تشمل تونس واجلزائر واملغرب 
يجري خاللها مباحثات مع قادة هذه الدول 
الشقيقة تتناول العالقات الثنائية وسبل 
تعزيزها في جميع املجاالت باإلضافة الى 
القضايا العربية والدولية واإلقليمية ذات 

االهتمام املشترك.

صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد ويرعى اليوم العالمي للمعلم اليوم

خالل احتفال السفارة األلمانية بعيد الوحدة

110 مستشارين وقضاة أدوا اليمين القانونية 
أمام رئيس المجلس األعلى للقضاء

أدى اليمن القانونية أمـــام رئيس املجلس 
األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز واحملكمة 
الدستورية املستشار يوسف الرشيد وبحضور 
رئيس محكمة االستئناف املستشار فيصل املرشد 
17 مستشارا متت ترقيتهم من وكالء للمحكمة 
الكلية الى مستشار مبحكمة االستئناف، كما أدى 
اليمن القانونية ايضا أمام املستشـــار الرشيد 
وبحضور رئيس احملكمة الكلية املستشار خالد 
سالم 17 قاضيا مت نقلهم من النيابة العامة الى 

قضاة باحملكمة الكلية.
وأدى اليمن القانونية أيضا أمام املستشار 
الرشيد وبحضور املستشار املرشد واملستشار 
سالم 76 مستشارا وقاضيا مصريا معارين للعمل 

باحملاكم الكويتية.

إلى ذلك، يترأس وكيل وزارة العدل باإلنابة 
د.محمد األنصاري اجللسات االفتتاحية ألعمال 
االجتماع الرابع عشر لوكالء وزارات العدل بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الذي يبدأ 
أعماله الساعة العاشرة من صباح اليوم )الثالثاء( 
بفندق »جي دبليو ماريوت« وذلك وسط حضور 
مكثف من رجال القضاء والقانون بدول املجلس، 
وسيناقش ذلك االجتماع عددا من املوضوعات 
القانونية من بينها مشروعات القوانن املوحدة 
واالطـــالع على عدد مـــن التقارير املرفوعة من 
اللجان وعدد من البنود املدرجة على جدول أعمال 
االجتماع وما يستجد من موضوعات قانونية، 
كما سيناقش عددا من التشريعات، اضافة الى 

التعاون القضائي والقانوني.

بدء اجتماعات وكالء العدل اليوم

د.محمد األنصارياملستشار يوسف الرشيد املستشار فيصل املرشد


