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مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبارك، أصدر سماحة السيد محمد 
باقر امله����ري وكي����ل املرجعيات 

الشيعية بيانا هذا نصه:
نبارك ونهنئ لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ولسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
ولسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، وللش����عب الكويتي كافة، 
حلول عيد األضحى املبارك، أعاده 
اهلل علينا جميعا باليمن واخلير 
والبركة والصحة والسعادة، داعني 
اهلل عز وج����ل ان يحفظ الكويت 
وأهلها من حوادث احلدثان ومن 
كل سوء ومكروه، وبهذه املناسبة 
العطرة أحببت أن أذكر بعد النقاط 

املهمة:
1 � يجب على جميع املواطنني 
الشرفاء االلتفاف حول قيادة صاحب 
السمو األمير والعمل بتوجيهاته 

الس����امية وتطبيق جميع ما قاله 
أخيرا، خصوص����ا حول ضرورة 
احملافظة عل����ى الوحدة الوطنية 

وجتسيدها في حياتنا العملية.
2 � على أعضاء املجلس احملافظة 
على أدب احلوار وعدم استعمال 
األلفاظ السوقية واأللفاظ النابية 
البعيدة عن اخللق اإلسالمي الرفيع 
وعدم إث����ارة الفتنة، فإن الكويت 
ليست كبعض الدول التي تسودها 
الطائفي����ة واملذهبية، كما ان على 
بعض أعض����اء املجلس احملافظة 
على قيم املجتمع واخللق اإلسالمي 
وتطبيقهما على انفس����هم قبل ان 
يطالبوا اآلخرين بذلك، وان يبتعدوا 
الذي����ن يرتكب����ون املعاصي  عن 
واملنكرات واألعمال املنافية لألخالق 
وعدم التوسط لهم حلجب العقاب 

عنهم.
3 � ان يوم العيد يذكرنا بالعمل 

واملتباكون عليه الى جنهم وبئس 
املصير، وقد صادف يوم إعدامه هذا 
العام يوم تشكيل احلكومة العراقية 
وتقسيم السلطة في أجواء احلرية 
والدميوقراطية ليكون ذلك عبرة 

ملن اعتبر.
4 � نطالب بكل إصرار بتعديل 
الدس����تور ملزي����د م����ن احلريات 
العامة ولكي يواكب  وللمصلحة 
احلضارة احلديثة وما يتطلبه هذا 
العصر فإن الدستور وضع لزمان 
معني ولفت����رة خاصة وليس هو 
كالقرآن الكرمي الذي ال ميكن تعديله 
او تنقيحه فمن الضروري تنقيحه 
وتعديل بعض مواده لزيادة عدد 
أعض����اء املجلس وألجل أن يكون 
املرشح لعضوية املجلس حاصال 
على درجة الدكتوراه او على األقل 
الش����هادة  ان يكون حاصال على 
اجلامعية حتى ال يدخل املجلس 

أشخاص غير كفؤين وال يعرفون 
من السياسة شيئا وال يحترمون 
القان����ون وال اللوائ����ح الداخلية 
للمجلس وال مييزون بني ش����عار 

املؤسسات وأعالم الدول.
وختاما نطالب جميع الناخبني 
مبحاس����بة ومراقبة ممثليهم في 
املجلس حتى ال يتمادوا في مسائل 
ش����خصية او طائفية او قبلية او 
انتخابي����ة ال تفي����د املجتمع، كما 
اننا نعترف بأن االستجواب أداة 
دستورية، ولكن بشرط ان يكون 
لإلصالح والتقومي والقضاء على 
الفساد اإلداري وليس ألجل االنتقام 
أمام  والتشفي وعرض العضالت 
الناخبني وبتعبير آخر االستجواب 
كلمة حق يراد به����ا باطل وكثرة 
التلويح باالستجواب دليل على عدم 
الواقعية واحلقيقة واملوضوعية 

لهذه االستجوابات.

اجلبار الذي أقيم قبل عدة سنوات 
وهو إعدام مجرم الدهر وس����فاح 
العصر الطاغية صدام وقد عبرت 
عن إعدام هذا املقبور في يوم العيد 
بأنه من أفضل األعمال والعبادات 
والطاعات في هذا اليوم املبارك وهو 

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد مبناسبة إطاللة 
عي���د األضحى املب���ارك ضمنها 
س���موه بأس���مى آيات التهاني 
واعز التبريكات لس���موه داعيا 
اهلل عز وجل ان يحيط س���موه 
بحفظه ورعايته وان يدمي عليه 
نعمة الصح���ة والعافية ويهبه 
العمر املديد وان تتحقق في عهده 
امليم���ون طموحاته وآماله وكل 
عزة ورفعة لكويتنا الغالية وان 
يعيد هذه املناسبة املباركة على 
األمتني العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركات.
العهد  كما بعث س���مو ولي 
الش���يخ نواف األحمد ببرقيات 
تهان الى س���مو الش���يخ سالم 
العلي رئي���س احلرس الوطني 
والشيخ مبارك العبداهلل والشيخ 
خالد االحمد أعرب فيها س���موه 
عن أزك���ى التهاني والتبريكات 
بهذه املناسبة املباركة داعيا اهلل 
سبحانه وتعالى ان يعيدها على 
الوفي  العزيز وش���عبه  وطننا 
باملزيد من األمن والتقدم والرفاه 
وعلى األمتني العربية واالسالمية 

باخلير واليمن والبركات.
وتلقى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برقيات شكر جوابية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

مجده وعزه وحتقيق احللم بجعله 
منارة اقتصادية وثقافية متالئمة 
باملنطقة والعالم اجمع مسترشدين 
بالنصائح السامية والتوجيهات 
الرشيدة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
وتلقى سموه برقيات تهنئة 
من الوزراء واحملافظني وأعضاء 
مجلس األمة وكبار املس���ؤولني 
والقيادي���ني بالدول���ة وأعضاء 
السلك الديبلوماسي وعدد كبير 
الك���رام واملقيمني  املواطنني  من 

األوفياء.
كما تلقى س���موه العديد من 
برقيات التهنئة مبناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك من الشخصيات 
العربية واإلسالمية ومن االخوة 

املواطنني خارج البالد.
وق���د بعث س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد برقيات شكر 
جوابية ضمنها شكره وتقديره 
الطيبة للجميع داعيا  ومتنياته 
اهلل س���بحانه وتعالى ان يعيد 
ه���ذه املناس���بة املبارك���ة على 
الكويت الغالية ويحفظها من كل 
مكروه وان تنعم باألمن واألمان 
واالستقرار والرخاء وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن 
والبركات سائال اهلل العلي القدير 
ان يرحم شهداءنا األبرار ويسكنهم 
فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر 

والسلوان.

أسمى آيات التهاني والتبريكات 
الود  مقرونة بأخلص مش���اعر 
والوفاء لس���موه سائلني الباري 
ع���ز وجل ان يدمي على س���موه 
مبوفور الصح���ة والعافية وان 
يسدد خطاه ملا فيه خير ومصلحة 
الغال���ي وحتقيق كل ما  وطننا 
ننشد له من رفعة وتقدم وازدهار 
وان يوف���ق اجلميع لدفع عجلة 
نهضته وتطوره متعاونني محبني 
متكاتفني حريصني على جتاوز 
جميع العقبات في سبيل رفع راية 

واألمن واألمان ربوع وطننا الغالي 
الكويت.

كما تلقى سموه برقيات تهنئة 
من رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي وكبار الشيوخ ونائب 
رئيس احلرس الوطني الش���يخ 
مش���عل األحمد وس���مو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملم���د والنائ���ب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء ووزير  مجلس 
املبارك مبناسبة  الش���يخ جابر 
عيد االضح���ى املبارك ضمنوها 

صباح االحمد وسمو الشيخ سالم 
العلي رئي���س احلرس الوطني 
والشيخ مبارك العبداهلل والشيخ 
خالد االحم���د اجلابر ضمنوها 
التهان���ي والتبريكات  اص���دق 
مبناس���بة عيد األضحى املبارك 
س���ائلني اهلل العل���ي القدير ان 
يعيدها على سموه وعلى وطننا 
الغالي وأهل���ه األوفياء بالعزة 
والرفعة وعلى ش���عوب األمتني 
العربي���ة واإلس���المية باخلير 
واليمن والبركات وان يعم السالم 

الشيخ محمد سلف حمدان احلريجي

ملوح بن مطلق بن شنوف

خليل الشمري

السيد محمد باقر املهري

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد

سموه تلقى اتصااًل هاتفيًا من رئيس وزراء البحرين

من ضمنها تحويل محطتي الدوحة الشرقية والغربية إلى سكراب

دعا إلى الحفاظ على أدب الحوار وعدم استخدام األلفاظ النابية داخل المجلس

ولي العهد تبادل برقيات التهاني بعيد األضحى: المزيد من الرفاه 
لوطننا والخير والبركات على األمتين العربية واإلسالمية

»الكهرباء« إستراتيجية خمسية للقضاء
على األزمات ودخول مرحلة األمان

المهري: تعديل بعض مواد الدستور لزيادة عدد أعضاء 
مجلس األمة واشتراط حصول النائب على شهادة جامعية

دارين العلي
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء واملاء ان الوزارة 
وضعت استراتيجية لتحويل محطتي الدوحة الشرقية 
والغربية في عام 2017 الى سكراب خالل السنوات اخلمس 
املقبلة متهيدا النشائهما من جديد وفق قانون الشركات 
املساهمة. واوضح املصدر ان استراتيجية الوزارة تتضمن 
تخصي���ص بعض احملطات القائمة واحدة تلو االخرى، 

فضال عن اعداد خطط ودراسات للقضاء على اي ازمات 
مائية او كهربائية والدخول في منطقة االمان.

وذكر املصدر ان الوزارة وضعت استراتيجيتها هذه 
للتنفيذ خالل السنوات اخلمس املقبلة وفق دراسة اظهرت 
ان الوضع املائي والكهربائي سيكون مطمئنا بحلول عام 
2017 وميكنها االستغناء عن انتاج احملطتني، خصوصا 
بعد انتهاء الوزارة من تنفيذ سلسلة من املشاريع التي 

تضمنتها اخلطة التنموية للدولة مثل مش���روع تعزيز 
وتطوير محطة الصبية الذي سيبلغ انتاجه االجمالي 2000 
ميغاواط، وكذلك مشروع محطة الزور الشمالية املزمع 
تنفيذه قريبا ليصبح اول مشروع كهرومائي ينفذ وفق 
القانون اجلديد )الشركات املساهمة( اضافة الى بعض 
املشاريع االخرى التي س���تنفذها الوزارة مثل مشروع 

اخليران الذي ال يزيد انتاجه على 500 ميغاواط.

على الناخبين محاس�بة ومراقبة ممثليهم حتى ال يتمادوا في مسائل ش�خصية أو طائفية ال تفيد المجتمع

»الشؤون«: تدوير مرتقب في القيادات الوسطى واإلشرافية
عادل الشنان

أكد وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل محم����د الكندري ح����رص الوزارة 
على تلمس سبل االرتقاء مبستوى العمالة 
املوجودة ف����ي الكويت، عبر اقرار القوانني 
الت����ي تصب أخيرا ف����ي مصلحتهم كونهم 
الطرف األضع����ف في املعادل����ة العمالية، 
مش����يرا الى ان القانون رقم 6 لسنة 2010 
الصادر في ش����أن العمل في القطاع األهلي 
غلظ العقوبات اجلزائية على اصحاب األعمال 
والشركات اخلاصة الذين يثبت استغاللهم 
بأي طريقة من الط����رق للعمالة املوجودة 

على ملفاتهم.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي 
امس ان املادة رقم 10 من قانون العمل اجلديد 
حظرت على صاحب العمل استقدام عمالة 
من خارج البالد او من داخلها من ثم يعمد 
تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته 
الفعلية لهم، مشيرا الى انه في هذه احلالة 
يتكفل صاحب العمل مبصاريف عودة العامل 
الى بلده، مبينا انه في حالة انقطاع العامل 
عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل 
األخير مبصاريف عودة العامل الى بلده بعد 
تقدمي بالغ بحقه، موضحا ان ثمة تشديدا 
من قبل ادارة تقدير االحتياج على اصحاب 
األعمال والش����ركات اخلاصة س����واء كانت 

داخلية او خارجية حلصر احلاجة الفعلية 
لهذه الشركات من العمالة الوافدة.

وأشار الكندري الى ان القانون يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز ال� 3 سنوات وبغرامة 
مالية ال تق����ل عن ألف دينار وال تزيد على 
5 آالف دين����ار او بإحدى هاتني العقوبتني، 
كل من يخال����ف حكم املادة 10 املذكور آنفا، 
مشيرا الى ان الوزارة ال تألو جهدا إليجاد 
بدائل الغاء نظام الكفيل عقب انشاء الهيئة 
العامة للقوى العاملة التي تضمنها قانون 
العمل اجلديد مطلع فبراير املقبل من العام 
2011، مبينا انه مت االنتهاء من وضع الهيكل 
التنظيمي للهيئة وتوزيع االختصاصات على 

املديرين واملشرفني ورؤساء األقسام.
وذكر الكندري ان وزارة الشؤون لم تكتف 
مبجرد اصدار قانون العمل اجلديد فحسب، 
بل تقوم باملتابعة والتفتيش على الشركات 
للتأكد من تنفيذها مواده وتفعيلها س����واء 
فيما يخص عدد ساعات العمل او االجازات 
والرواتب من خالل ادارة التفتيش وادارة 
عالقات العمل. وح����ول تدوير مرتقب في 
قطاعات الوزارة كافة اكد الكندري ان التدوير 
قادم ال محالة بني بعض القيادات االشرافية 
والوسطى وبني مديري ادارات العمل، اال انه 
مت ارجاؤه حلني عودة وزير الشؤون د.محمد 

العفاسي ساملا من رحلة العالج.

سراييڤو � كونا: سلم س���فيرنا في البوسنة 
والهرس���ك محم���د فاضل خل���ف رئيس مجلس 
رئاسة البوسنة والهرسك املنتهية واليته د.حارث 
سياليجيتش رسالة خطية من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد رد فيها على رسالة 

سابقة من الرئيس سياليجيتش.
وكش���ف الس���فير خلف أن الرسالة تضمنت 
ش���كر س���مو رئيس مجلس الوزراء على الدور 
الذي لعبه س���ياليجيتش ف���ي تطوير العالقات 
ب���ني البلدين، االمر الذي متخض عنه العديد من 
النتائج االيجابية التي ساهمت في رفع مستوى 

العالقات الثنائية.
واوضح السفير خلف ل� »كونا« أن سمو رئيس 
الوزراء قد اشاد في رسالته بالعالقات املتينة بني 

البلدين ومستوى التعاون القائم بينهما والذي 
يلبي رغبة كال الشعبني الصديقني.

واش���ار الى ان الرسالة التي قام بتسليمها قد 
عبرت عن حرص الكويت على مواصلة سياسة 
التقارب والتعاون مع البوس���نة والهرسك وذلك 
مبا يخدم مصالح كال البلدين هذا اضافة الى عزم 
الكويت في البحث عن ف���رص جديدة للتعاون 

بني البلدين.
وبني السفير خلف ان س���مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد قد عبر في رسالته عن عزم 
الكويت مواصلة سياس���تها في دعم ومس���اندة 
البوسنة والهرس���ك في احملافل الدولية اضافة 
الى مواصلة سياسة التقارب في مختلف املجاالت 

بني البلدين.

أعلنت وزارة اخلارجية عن 
إطالقه���ا خدمة تقني���ة نوعية 
مجاني���ة إرش���ادية ابتداء من 
اليوم )الثالثاء( للتيسير على 
املسافرين من املواطنني وسرعة 
تواصله���م مع س���فاراتهم في 

اخلارج.
وقال���ت الوزارة ف���ي بيان 
صحاف���ي اليوم انها س���توفر 
للمس���افرين م���ن املواطن���ني 
ومراجعي بعثاتها في اخلارج 
والبعثات األجنبية في الكويت 
الذين يستخدمون نظام )البالك 
بيري( مي���زة التنزيل املجاني 
للبرنام���ج عن طري���ق موقع 
الوزارة لالستفادة من تطبيقاته 

وخدماته التي ترشد املستخدم 
الى البعثة الديبلوماسية املراد 
الوصول إليه���ا. وأوضحت ان 
البرنامج يرشد املستخدم إيضا 
الى عنوان البعثة الديبلوماسية 
»سفارة أو قنصلية« وساعات 
دوامها الرسمي وهواتفها وبريدها 

اإللكتروني.
وذكرت ان تلك اخلدمة التي 
جاءت مبناس���بة عيد األضحى 
املبارك وموس���م الس���فر تأتي 
التقنية  اس���تجابة للتطورات 
املتسارعة وإسهاما من الوزارة في 
تسهيل أمور املسافرين املواطنني 

في مثل هذه املناسبات.
وقالت ان من شأن البرنامج 

أن يؤمن ملواطني الكويت تسلم 
آخر اإلرشادات اخلاصة بالسفر 
واألخبار والتنويهات الصادرة 
عن وزارة اخلارجية مما يكفل 
االطالع الفوري على املستجدات 
واإلحاطة املباشرة بها وذلك في 
س���ابقة تعد األولى من نوعها 
على نطاق اخلدمات املقدمة من 
وزارات اخلارجي���ة في منطقة 

الشرق األوسط.
وبينت ان هذا اإلصدار يعد 
جتريبيا وف���ي حال وجود اي 
مالحظات او اقتراحات بش���أن 
اخلدم���ة ميكن ملس���تخدميها 
التواصل مع الوزارة عن طريق 

البريد اإللكتروني.

في رسالة سلمها سفيرنا لدى البوسنة

بمناسبة عيد األضحى وموسم السفر

رئيس الوزراء شكر سياليجيتش على دوره 
في تطوير العالقات الكويتية � البوسنية

»الخارجية« تطلق خدمة تقنية مجانية إلرشاد 
المسافرين والتواصل مع السفارات في الخارج

شيخ قبيلة الحريج يهنئ
القيادة السياسية والشعب بالعيد

..وبن شنوف يهنئ القيادة السياسية
بعيد األضحى المبارك

تقدم شيخ قبيلة احلريج الشيخ محمد سلف حمدان بن خلدا 
احلريجي الى مقام صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي واألمة 
اإلسالمية بالتهنئة والتبريك مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك 
أعاده اهلل علينا وعلى األمة االسالمية باخلير والبركة، وسأل اهلل 

ان يوفق والة األمر الى ما فيه اخلير للكويت.
ومتنى الش���يخ محمد سلف حمدان من اهلل ان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل سوء وان تستمر نعمة األمن واألمان على املواطنني 
واملقيمني على السواء في ظل القيادة السياسية املوفقة لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد، وشدد الشيخ محمد سلف حمدان 
على ضرورة التآزر والتالحم حتى تس���تمر املسيرة املباركة لهذا 

الوطن الغالي على نفوسنا.

توجه أمير قبيلة املاجد ملوح بن مطلق بن ش���نوف إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وإلى 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وللنواب والوزراء وجلميع ابناء 
الشعب الكويتي واملقيمني على ارض الكويت مبناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك بالتهنئة واملباركة، داعيا اهلل عز وجل ان يعيده 
على األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات، وان يدمي 
على الكويت نعمتي األمن واألمان في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، متمنيا ان تشهد املرحلة املقبلة 
تعاونا وتنسيقا بني السلطتني التشريعية والتنفيذية للنهوض 
بالكويت، وإجناز املش���روعات وحتقيق نهضة شاملة في جميع 
املجاالت، جتسيدا لرغبة صاحب السمو األمير في حتويل الكويت 

الى مركز مالي وجتاري متميز وكل عام واجلميع بألف خير.

هنأ الناشط السياسي خليل الشمري صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وس���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
والقيادات السياسية والش���عب الكويتي واملقيمني والشعوب 
االسالمية مبناسبة عيد األضحى املبارك أعاده اهلل تعالى على 

األمة االسالمية بكل خير.
ودعا الش������مري اهلل س���بحانه وتعالى أن يحفظ الكويت 
وشعبها واألمة االسالم���ية من كل مك���روه وأن يدي���م علي��هم 
نع����م���ة األمن واألم���ان وأن يحفظ اهلل تعال���ى حجاج األمة 
اإلس���المية ونس���أله جل وعال ان يعيد حجاج الكويت بقبول 

دعائهم وحجهم.
وناشد الش���مري الس������لطتني الت��شريعية والتنف���يذية 
تع��زيز التعاون املش���ترك لتحقيق التنمية املنشودة والعمل 
عل���ى تطوير جميع اجهزة ومؤسس���ات البلد خلدمة املجتمع 

الكويتي.

هنأ القيادة بالعيد

الشمري ناشد السلطتين تعزيز التعاون 
لتحقيق التنمية المنشودة


