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محافظ األحمدي يختتم زيارته إلى »هوشي منه« ينظمه معهد الدراسات القضائية وتبث جلساته عبر »اإلنترنت« مباشرة

وزير العدل يرعى اليوم افتتاح مؤتمر
 القانون الدولي اإلنساني بفندق »المارينا«

العام جنيب  القنصل  برئاسة 
عبدالرحم���ن البدر في تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين 

في شتى املجاالت.

دعوة لزيارة الكويت.
وأش���اد باجلهود احلثيثة 
العامة  القنصلية  التي تبذلها 
للكويت في مدينة هوشي منه 

حلاكم عام مدينة هوشي منه 
للح���رص واالهتم���ام اللذين 
أبداهما لتعزيز التعاون املشترك 
بني البلدين مضيفا أنه قدم إليه 

اختتم محاف���ظ األحمدي 
الدعيج  الش���يخ د.إبراهي���م 
زيارته الرس���مية الى مدينة 
»هوشي منه« الڤيتنامية والتي 
استمرت 5 أيام مشيدا بالنتائج 

اإليجابية لهذه الزيارة.
وأوضح محافظ األحم����دي 
في تصريح ل���� »ك���ونا« ان 
الزيارة أس���فرت عن توقيع 
مذك���رة تفاهم ب���ني محافظة 
األحمدي ومدينة هوشي منه، 
مضيف���ا انه التق���ى عددا من 
املسؤولني في املدينة لتفعيل 
التعاون املس���تقبلي وبحث 
عدد من املسائل ذات االهتمام 

املشترك.
واع���رب ع���ن اعجابه مبا 
وصلت اليه مدينة هوشي منه 
من تطور بخاصة في املجال 
االس���تثماري واالقتص���ادي 
والتجاري مؤك���دا انها باتت 
أكبر من  تس���تقطب اهتماما 
الدول االقتصادية ملا تتمتع به 
من استقرار ومناخ اقتصادي 

آمن.
واعرب عن الشكر واالمتنان 

الدولية وعناصرها.
وس���تقام عل���ى هام���ش 
جلس���ات املؤمتر ورش عمل 
تطبيقية لبعض ما اشتملت 
عليه هذه احملاضرات، اضافة 
ال���ى محاض���رة خاصة عن 
التطبيقات التشريعية ألحكام 
القان���ون الدولي اإلنس���اني، 
وم���ن املق���رر ان يحاضر في 
ذل���ك املؤمتر نخبة من رجال 
القضاء والقانون، عالوة على 
ممثلني للجنة الدولية للصليب 
األحمر، وستس���تمر أنشطة 
املؤمتر 4 أيام متتالية تختتم 
األربعاء املقبل 15 اجلاري، هذا 
وستبث جميع جلسات املؤمتر 
عبر موقع املعهد اإللكتروني 
www.kijs.gw.kw على شبكة 

اإلنترنت.

تطبيق أحكامه وتطوير القضاء 
الى جانب  الدول���ي،  اجلنائي 
محاضرة خاص���ة عن الفئات 
املشمولة بحماية القانون الدولي 
اإلنساني وأس���اليب ووسائل 
القتال والتعري���ف باجلرائم 

يستهل بها اجللسة االفتتاحية 
وأخرى مماثلة لرئيس البعثة 
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب 

األحمر.
الذي  وس���يتناول املؤمتر 
يحضره ش���خصيات قضائية 
وقانوني���ة محلي���ة وعربية 
ودولية ف���ي مقدمتهم رئيس 
املجلس األعلى للقضاء املصري 
املستشار سري صيام، 6 محاور 
رئيس���ية تتضم���ن التعريف 
بالقان���ون الدولي اإلنس���اني 
وعالقته بقانون حقوق اإلنسان 
الدولية  والتعريف باللجن���ة 
للصليب االحمر والهالل األحمر 
ودور اللجن���ة ف���ي النزاعات 
املسلحة، ويتناول أيضا آليات 
احترام القانون الدولي اإلنساني 
ودور القاض���ي الوطن���ي في 

يرعى نائب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للش���ؤون 
وزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
الرابع  راش���د احلماد املؤمتر 
للقانون الدولي اإلنساني الذي 
ينظمه معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية، وتفتتح 
أولى جلساته الساعة التاسعة 
صباح اليوم بفندق »املارينا« 
وس���يحضرها عدد كبير من 
املستشارين والقضاة وأعضاء 
النيابة العامة وقيادات وزارة 
العدل والقانونيني والعاملني 
الدولي���ة للصليب  باللجن���ة 
األحم���ر واملهتم���ني بالقانون 
الدولي اإلنساني، وسيلقي مدير 
املعهد وكيل محكمة االستئناف 
املستشار جمال الشامري كلمة 

الشيخ د.إبراهيم الدعيج في صورة تذكارية لدى زيارته أحد املعالم في املدينة

املستشار راشد احلماد

بقيمة إجمالية تبلغ 13.4 مليون دينار

بدء تنفيذ عقد إنشاء معهد 
الكويت للدراسات القضائية

اعلنت وزارة االشغال العامة 
ممثلة في قطاع املشاريع االنشائية 
ب����دء تنفيذ عقد انش����اء واجناز 
وصيان����ة مبنى معه����د الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
مبنطقة القبل����ة بقيمة اجمالية 

13450000 دينار. 
وقالت مهندسة املشروع منال 
عبد الرزاق العطار لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان املشروع يقام 
على مساحة )قسيمة( اجمالية 
4083.73 مت����ر مرب����ع متوقعة 
االنتهاء من املشروع في مارس 
2013. واضافت العطار ان املشروع 

يتك����ون من مبنى بارتفاع 24 دورا ويضم مكاتب الش����ؤون االدارية 
والتنفيذية ومكتب رئيس مجلس االدارة مع مهبط للطائرات اضافة الى 

مكتب مدير املعهد ونائب مدير املعهد والسكرتارية اخلاصة بهم.
وافادت بان املشروع يضم ايضا مكتبة مركزية تتكون من دورين 
وقاع����ة مؤمترات وصاالت متعددة األغراض وكافتيريا وغرف صالة 
ومخازن ومدخل زوار ومدخل كبار الشخصيات مبينة ان قاعة املؤمترات 
تقع في امليزانني وتتسع ل� 400 شخص مع كافتيريا رئيسية ومطبخ 
مركزي معزول. واش����ارت الى ان املشروع يتألف من ثالثة سراديب 
تتسع ل� 250 سيارة ويحتوي الدور االرضي على مدخل لكبار الزوار 
والبهو الرئيسي وصالة لكبار الشخصيات. واضافت ان املكتبة املركزية 
وقاعات املطالعة تقع في الدور اخلامس، مش����يرة الى ان األدوار من 
التاس����ع الى الثالث عش����ر حتتوي على فصول دراسية ومختبرات 
كمبيوتر وقاعات تدريب أما األدوار من اخلامس عشر الى التاسع عشر 
فه����ي عبارة عن مكاتب ادارية ومكاتب هيئة التدريس. واوضحت ان 
مبنى املعهد الواقع على تقاطع الدائري االول وشارع اخلليج العربي 
وشارع فهد السالم اكسبه مزيدا من االهمية ملا لهذه املنطقة من عراقة 
واهمية بارزة للمشاريع املستقبلية. وذكرت ان املبنى سيحتل مكانة 
بارزة بني نظرائه من املعاهد القضائية ليصبح صرحا شامخا في مجال 
التدريب القضائي ورافدا من روافد الثقافة القضائية القانونية. ويعبر 
هذا املبنى عن استمرار حتديث وتطوير وسائل وادوات تأهيل القضاء 
واعضاء النيابة العامة وغيرهم من الفئات ذات الصلة وحتقيق املزيد 
من استخدام وس����ائل التقنية واملعلوماتية احلديثة فضال عن اقامة 

الندوات واملؤمترات في اطار التعاون االقليمي والدولي.

سيتم صرفها في فبراير المقبل

»المواصالت« خاطبت الديوان 
لرصد ميزانية األعمال الممتازة

فرج ناصر
أكد مصدر مس���ؤول بوزارة املواص���الت أن وزارة املواصالت 
ستقوم بصرف األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة املستحقني خالل 
فبراي���ر املقبل، مؤكدا ان الوزارة قام���ت مبخاطبة ديوان اخلدمة 

املدنية لرصد امليزانية اخلاصة بهذه األعمال.
وأضاف ان الوزارة قامت بحصر املستحقني من موظفي الوزارة 

والبالغ عددهم 7.500 موظف في جميع قطاعات الوزارة.
وقال ان الوزارة طبقت ش���روط دي���وان اخلدمة ملن يرغب في 
احلصول على مكافأة األعمال املمتازة وهي البد ان يكون املوظف 
حاصال على تقارير امتياز وعدم وجود غياب وعدم وجود مخالفة 
قانونية بحقه، مشيرا الى انه سيتم استبعاد اي موظف لم تتوافر 

فيه تلك الشروط.

م.منال العطار

بالتعاون مع بيت الزكاة

107 أضاحي وزعتها »التعريف 
باإلسالم« استفاد منها 635 مهتديًا

 ليلى الشافعي
إميانا منها بضرورة احياء س����نة االضاحي وتعزيز سبل التكافل 
االجتماعي بني املس����لمني وحتقيق مجتمع تس����وده عالقات التراحم 
والود واحملبة ووقوفا الى جانب أهل الفقر واحلاجة وإدخال البهجة 
والسرور على فقراء املسلمني في مناسبة عيد االضحى املبارك، قامت 
جلنة التعريف باالس����الم بالتعاون مع بيت الزكاة عن طريق جلانه 
املنتش����رة في جميع انحاء الكويت بتنفيذ مشروع توزيع االضاحي 
بالنياب����ة عن املضحني على الفقراء واملس����اكني، حيث مت توزيع 107 
أضاحي استفاد منها نحو 635 فردا من املهتدين اجلدد وأبناء اجلاليات 
املسلمة وبعض االسر املتعففة داخل الكويت. ولفت مدير ادارة املشاريع 
اخليرية بلجنة التعريف باالسالم حمود االبراهيم الى ان مشروع توزيع 
االضاحي قد لقي جناحا منقطع النظير، معربا عن شكره إلدارة بيت 
الزكاة والقائمني عليها مثمنا تعاونهم ودعمهم الدائم واملستمر ملشروع 
االضاحي وجميع املش����اريع التي تقوم اللجنة بتنفيذها. داعيا باقي 
جلان الزكاة في جميع مناطق الكويت الى الش����راكة في هذا املشروع 
ألجل العمل على توسعة مشروع االضاحي وتقدمي العون في إيصالها 

الى املستحقني لها من الفقراء واملساكني.


