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صاحب السمو األمير خالل لقائه السفير السعودي بحضور الشيخ علي اجلراح والسفير احمد فهد الفهد
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير العدل واألوقاف املستشار راشد احلماد الذي قدم له املستشارين محمد بن ناجي ود.عادل بورسلي 

وإبراهيم السيف لتسلمهم مناصبهم اجلديدة في احملكمة الدستورية

صاحب السمو التقى الحماد والسفير السعودي لدى البالد

األمير شهد أداء اليمين ألعضاء المحكمة الدستورية

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح ام���س نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االس���امية املستشار راش���د احلماد حيث قدم لسموه 

اعضاء احملكمة الدستورية وهم املستشار محمد جاسم 
بن ناجي واملستش���ار عادل ماجد بورسلي واملستشار 
ابراهيم عبدالرحمن السيف حيث ادوا اليمني الدستورية 
امام سموه مبناسبة تسلمهم مهام مناصبهم اجلديدة. 

وقد حضر اداء القس���م نائب وزير ش���ؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح.

كما اس���تقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بي��ان ظه��ر امس سفير اململ��كة العربي��ة 

السعودي��ة الش���قي��قة لدى الك���وي��ت د.عبدالعزي��ز 
الفاي��ز.

وحضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح.

الرومي بحث مع كوميزو التعاون
بين »الديوان« ومركز التدريب الياباني

التقى نائب المدير العام في الطيران المدني

محمد الرومي خالل لقائه السفير الياباني

إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الكويت ونيبال
محمد الصباح تلقى رسائل من قطر والبرتغال وكولومبيا 

الشيخ د.محمد الصباح خالل توقيع االتفاقية مع سوجيتا كويراال

اقيمت صباح امس مببنى وزارة اخلارجية 
املباحث���ات الرس���مية ب���ني الكوي���ت ونيبال 

الدميوقراطية.
الكويتي للمباحثات نائب  وترأس اجلانب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح بينما ترأس اجلانب النيبالي 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة اخلارجية 

النيبالية سوجيتا كويراال. 
وتضمن���ت املباحثات التوقيع على اتفاقية 
انشاء جلنة مش���تركة للتعاون بني حكومتي 
البلدين. حضر املباحثات وكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ومدير ادارة آسيا السفير 
محمد الرومي ومدير االدارة القنصلية السفير 
طال الفاح ومدي���ر ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 

د.احمد ناصر احملمد. الى ذلك، تلقى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية بدولة قطر الش���يخ حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني تتعلق بآخر التطورات 
الساحتني االقليمية والدولية  السياسية على 

والقضايا محل االهتمام املشترك.
من جهة اخرى، تلقى الشيخ د.محمد الصباح 
رسالة خطية من وزير الدولة والشؤون اخلارجية 
باجلمهورية البرتغالية د.لويس امادو تتعلق 
بالعاقات الثنائية بني البلدين وبحث س���بل 

تطويرها.
كما تلقى الش���يخ د.محمد الصباح رسالة 
مماثلة من وزيرة العاقات اخلارجية بجمهورية 

كولومبيا ماريا انهيا هولغني كويجار.

استقبل وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي 
في مكتبه سفير اليابان لدى الباد يوسويوشي 
كوميزو، وجاءت الزيارة بهدف التعاون وتوثيق 
عاق���ات الصداقة بني اجلانب���ني، حيث مت خال 
اللقاء تبادل االحاديث الودية وسبل دعم وتعزيز 

العاقات الثنائية مبا يخدم البلدين.
ومت عرض آخر املستجدات على ضوء االتفاقية 
املبرم���ة بني كل من ديوان اخلدمة املدنية ومركز 

التدريب الياباني.
وقد حضر االجتماع عن سفارة اليابان امللحق 
التجاري الياباني لدى الكويت وعن ديوان اخلدمة 
املدنية طارق اخلالد وكيل الديوان املساعد لشؤون 
البعثات ونظم املعلومات ومنى اجلري من مكتب 

وكيل ديوان اخلدمة املدنية.
من جانب آخر، استقبل وكيل ديوان اخلدمة 

املدنية محمد الرومي في مكتبه نائب املدير العام 
للشؤون االدارية ونظم املعلومات � االدارة العامة 

للطيران املدني ناصر املطر.
وجاءت الزيارة بهدف التنسيق للدورات التدريبية 
مع اكادميية الطيران املدني السنغافوري وذلك في 
ضوء االتفاقية املبرمة مع كل من ديوان اخلدمة 

املدنية وكلية اخلدمة املدنية السنغافورية.
حضر االجتماع ع���ن االدارة العامة للطيران 
املدن���ي كل من احمد الفهد وخالد العوضي، وعن 
ديوان اخلدمة املدني كا من وكيل الديوان املساعد 
لش���ؤون البعثات ونظم املعلومات طارق اخلالد 
ومدير ادارة البعثات واالجازات املدرسية جاسم 
بوهندي ورئيس قس���م ال���دورات التدريبية في 
ادارة البعثات مرمي الفرحان ومكتب وكيل ديوان 

اخلدمة املدنية منى اجلري.

د.عادل الفالح

أسامة أبو السعود
أك���د وكي���ل وزارة االوقاف 
والشؤون االس���امية د.عادل 
الفاح امس ان الوزارة تسعى 
الى محاولة الربط ما بني املسلم 
ومتطلب���ات العصر ومنجزاته 
وذلك من خ���ال ما يتم تداوله 
وطرح���ه من انش���طة وبرامج 
عصري���ة على مختلف مجاالت 

احلياة.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
للوكيل الفاح امس مبناس���بة 
تنظيم الوزارة »مؤمتر اخلليج 
االول لصناعة احلال وخدماته« 
والذي سينعقد خال الفترة من 
24 الى 26 اجلاري وذلك بالتعاون 
الكوي���ت لابحاث  مع معه���د 
العلمية وهيئة التقييس لدول 
اخلليج العربية. وبني الفاح ان 
املؤمتر جاء استجابة من الوزارة 
لدواعي شراكتها املجتمعية التي 
تبحث عن منافذ جماهيرية حتقق 
رسالتها البنيوية القيمية داخل 
املجتمع االسامي ومحاولة الربط 
بحرفية بني املسلم والعصر الذي 
يحيي���ه انطاقا م���ن موضوع 

احلال وصناعاته.
ان املؤمتر باالس���اس  واكد 
يهدف الى ادخال وتبادل املعرفة 
بشكل اكثر شمولية في هذا االطار 
دون االقتصار على جوانب احلال 
واحلرام فقط وامنا تأكيد لنواح 

التوجه وسيكون منها مثاال ال 
حصرا صناعة احلال وخدماته 
الكيميائي���ة ملكونات  واحلالة 
الغذائية  االغذية واملصنف���ات 
والدوائية اضاف���ة الى معايير 
احلال الدولية ومدى تطبيقها 
في العالم االسامي واجلوانب 
االقتصادية والتجارية والتقنية 
حول صناعة احلال وخدماته 
واصدار عدد من التوصيات تهدف 
الى تعزيز شرعي وآمن لصناعة 
الفاح  احلال وخدماته. وقال 
ان الوزارة حريصة كل احلرص 
على توسيع الثقافة اجلماهيرية 
واخلروج عن االط���ار املألوف 
وادواره���ا الوعظية التوعوية 
املباشرة والتي اعتادها املسلم 
كالوعظ واالرشاد داخل املسجد 
لتكون استراتيجية شراكة ملهمة 
مع قطاعات انس���انية شريكة 
وفاعلة. وش���دد عل���ى اهمية 
استجابة كافة القطاعات الغذائية 
والدوائية واملستحضرات التي 
تستخدم على اجلسد والشرائح 
ملتابعة هذا املؤمتر والتجاوب 
معه ومحاولة االس���تفادة من 
الط���رح الش���رعي والفك���ري 
والثقافي املعروض والذي بدوره 
اللبنات االساسية  ميثل احدى 
واملعول عليه���ا في بيان كثير 
من القضايا التي تهم االنسانية 

عامة واملسلمني خاصة.

اخرى »ح���رص ديننا احلنيف 
على تأكيدها كس���امة اجلودة 

للمنتج احلال«.
واشار الى ان املؤمتر سوف 
يع���رض ديناميكي���ة احلال 
وخدماته واالجتاهات احلديثة 
املنبثق���ة عنها وكذل���ك املزايا 
التجارية التي تستأثر باهتمام 
النشطني في مجال هذه الصناعة 
وسيكون املؤمتر مبثابة فرصة 
جيدة كي يك���ون مبقدور عدد 
م���ن رجال االعمال االس���تفادة 
م���ن كم املعلوم���ات والبيانات 
والتوصي���ات التي ت���دور في 
فلك املنتجات احلاملة لش���عار 
حال حول العالم. واوضح ان 
املؤمتر س���يقوم مبناقشة عدد 
من املوضوعات املهمة حول هذا 

الفالح: »األوقاف« تسعى للربط 
بين المسلم ومتطلبات العصر ومنجزاته

ولي العهد استقبل الخالد و3 سفراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سفير جمهورية ڤنزويا البوليفارية 
لدى الكويت السفير عادل هوسي مصطفى وذلك مبناسبة 

تسلم مهام عمله سفيرا لباده لدى الكويت.
واس���تقبل س���موه س���فير اجلمهوري���ة اجلزائرية 

الدميوقراطية الش���عبية لدى الكويت الس���فير خميس 
عريف وذلك مبناسبة تس���لم مهام عمله سفيرا لباده 

لدى الكويت.
كما اس���تقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان سفير اململكة العربية السعودية لدى الكويت 

السفير د.عبدالعزيز الفايز.
وقد حضر املقابات رئيس ديوان س���مو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.
واستقبل س���موه رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 

محمد اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه السفير اجلزائري خميس عريف سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

الخالد: دور كبير لغرفة التجارة
في دفع عملية التنمية

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد أهمية الدور الذي تقوم به 
غرفة جتارة وصناعة الكويت في دفع عجلة التنمية بالباد.

جاء ذلك خال استقبال الشيخ جابر اخلالد أمس رئيس غرفة جتارة 
وصناع���ة الكويت علي الغامن حيث مت خال اللقاء تبادل األحاديث 

الودية وعدد من املوضوعات التي تتعلق بالصالح العام.

»المحامين« تشيد بقرار »التشريعية« 
بإقرار التوثيق لمكاتب المحاماة

اشادت جمعية احملامني الكويتية مبا قررته اللجنة التشريعية 
برئاس���ة النائب حس���ني احلريتي وجميع اعضائها على اقتراح 
بقانون في انه يحق ملكاتب احملاماة ان تقوم مقام املوثقني حيث 
سيوفر هذا القانون الكثير من اجلهد والوقت على إدارة التوثيقات 
بوزارة العدل واملواطنني حيث تقوم مكاتب الزماء احملامني بتقدمي 

خدمة التوثيقات بدال من الذهاب الى ادارة التوثيقات.
واشارت الى ان هناك عدة اقتراحات نيابية وحكومية عرضت 
في اجتماع اللجنة التشريعية منها اقتراح قانون محكمة االسرة 
واحملكمة االقتصادية والتعديات على قانون اخلبراء حيث ناقشت 
اللجنة التشريعية التعديات املقدمة عليه لبحثها وإبداء الرأي 

القانوني عليها.
وثمن امني سر اجلمعية احملامي ناصر الكريوين تعاون مجلس 
القضاء االعلى بتقدميه املشورة والرأي في تلك القوانني، ونطلب 
منهم تقدمي املزيد من التعاون مع اللجنة التشريعية وذلك لسرعة 
تقدمي الرأي املطلوب من املجلس في مش���اريع القوانني اجلارية 
دراستها والعمل على تزويد اللجنة التشريعية بالدراسة والرأي 
في اجتماع اللجنة القادم مكتوبا أو من خال املشاركة في حضور 
اجتماع اعضاء اللجنة التش���ريعية مبجلس األمة املوقر، كما ال 
يسعنا اال تقدمي الشكر للنائب حسني احلريتي على تبنيه القضايا 

والقوانني املقدمة من جمعية احملامني.

الشيخ جابر اخلالد خالل لقائه علي الغامن

محمد الخالد يزور البحرين اليوم
املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان زيارة رئيس جهاز األمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد اليوم الثاثاء الى 
مملكة البحرين جتسد طبيعة العاقات الوطيدة 
التي تربط بني البلدين الشقيقني وتعكس عمق 

التعاون املستمر بني البلدين.

وأضاف الس���فير الصباح ف���ي تصريح ل� 
»كون���ا« أمس ان زيارة الش���يخ محمد اخلالد 
ململكة البحرين تأتي امت���دادا للنهج املتأصل 
والسنة احلميدة التي سنها اآلباء واألجداد منذ 
القدم في تبادل الزيارات بني البلدين الشقيقني 

على جميع املستويات.


