
محليات
االثنني 30 مايو 2011

03

نائب األمير أكد
أهمية تطبيق القانون 

على الكبير قبل 
الصغير

املاجد: بحث أعمال 
اللجنة القانونية 

والقضائية
الكويتية ـ املصرية 

املشتركة

سموه استقبل اخلرافي واحملمد و4 وزراء ومحافظ األحمدي

نائب األمير شهد اليمني الدستورية للنائب األول: على احلكومة اجلديدة
بذل املزيد من العطاء من أجل رفعة الوطن وحتقيق طموحات وآمال الشعب

ابراهيم  الديوان االميري  ووكيل 
الشطي وامني عام مجلس الوزراء 

عبداللطيف الروضان.
واستقبل س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي����ة الش����يخ احمد احلمود 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ونائ����ب رئيس مجلس 
الدولة لش����ؤون  ال����وزراء وزير 
االس����كان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشيخ احمد الفهد ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي 
الراش����د. كما استقبل سمو نائب 
االمير وولي العهد محافظ االحمدي 

الشيخ د.ابراهيم الدعيج.

عن تطلعاته للحكومة اجلديدة، 
متمنيا لهم التوفيق والسداد وبذل 
املزيد من العطاء ومواصلة عملها 
من اج����ل رفعة الوط����ن وتقدمه 
وازدهاره لتحقيق طموحات وآمال 
الش����عب الكويتي الكرمي وحتمل 
املسؤولية، مؤكدا سموه على اهمية 
الكبير قبل  القانون على  تطبيق 

الصغير.
كما اعرب سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء عن 
شكره وتقديره لسمو نائب األمير 

وولي العهد.
حضر مراسم اداء القسم نائب 
وزير الديوان االميري الشيخ علي 
الدولة لش����ؤون  اجلراح ووزير 
مجل����س ال����وزراء علي الراش����د 

اس����تقبل س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي. كما استقبل سموه سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
اس����تقبل س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء حيث قدم لسموه 
الش����يخ جابر املبارك حيث ادى 
اليمني الدستورية امام سموه وذلك 
مبناسبة تعيينه نائبا اول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
هذا وقد اعرب سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

سمو نائب األمير خالل لقائه الشيخ أحمد احلمود سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك وعلي الراشد

األمير تلقى برقية شكر من هيئات الهالل األحمر والصليب األحمر العربية
رفع الى مقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد رؤساء 

هيئات وجمعيات الهالل االحمر والصليب االحمر العربية في ختام 
اجتماعهم الثالث والثمانني الذي استضافته الكويت مؤخرا، رفعوا برقية 

شكر عبروا فيها عن اسمى آيات الشكر والعرفان للرعاية الكرمية من 
سموه لهذا االجتماع وملا حظوا به من حفاوة وتكرمي في بلدهم الثاني 
الكويت وعلى دعم سموه لالعمال االنسانية السامية متمنني لسموه 

موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد من التقدم واالزدهار في ظل 
قيادة سموه احلكيمة والرشيدة. الى ذلك بعث صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس رام ياران ياداف رئيس 
جمهورية نيبال الدميوقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس د.رام ياران ياداف رئيس جمهورية نيبال 
الدميوقراطية الصديقة ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سفيرنا بالرياض نقل رسالة من مشعل األحمد 
إلى رئيس احلرس الوطني السعودي

الرياض � كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة 
العربية الس���عودية الشيخ حمد جابر العلي 
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس 
احلرس الوطني الس���عودي األمير متعب بن 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح 
ل� »كونا« عقب اللقاء انه س���لم األمير متعب 
رسالة خطية من نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مش���عل األحمد تتعلق بالعالقات بني 

اجلانبني.
واضاف انه مت خالل اللقاء بحث العالقات 
األخوية بني البلدين الش���قيقني وسبل دعمها 
وتطويرها والدفع بها آلفاق جديدة في شتى 

املجاالت خاصة ما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون 
بني قطاعي احل���رس الوطني في البلدين مبا 
يع���ود بالنفع والفائدة على الش���عبني ودول 

املنطقة.
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن »أسمى 
آيات الش���كر والعرفان باسم الكويت لرئيس 
احلرس الوطني الس���عودي عل���ى ما تقدمه 
مستشفيات القطاع العسكري السعودي املهم 
من عناية للمرضى من أش���قائهم القادمني من 
الكويت وما يتلقونه من خدمات طبية بأحدث 
األجهزة واملعدات على مستوى العالم اضافة 
الى الكوادر الطبية والتمريضية املؤهلة تأهيال 

عاليا«.

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز الس���فير املغربي لدى  اكد 
الكويت محم���د بلعيش متيز 
العالق���ات الكويتية � املغربية 
السيما االقتصادية كاشفا عن 
زيارة وف���د مغربي اقتصادي 
رفيع املس���توى بع���د يومني 
التجارة  للبالد للقاء وزي���رة 
والصناعة وبعض املؤسسات 

املالية واالقتصادية.
 وق���ال الس���فير بلعي���ش
ل� »كونا« انه في اطار تعزيز 
العالقات املغربية -  وتوطيد 
الكويتية س���يزور البالد اول 
يونيو املقب���ل وفد اقتصادي 
برئاس���ة املدير العام للوكالة 
املغربية لتنمية االستثمارات 
فتح اهلل السلجماسي الطالع 
الفعاليات االقتصادية الكويتية 
عل���ى فرص االس���تثمار التي 
يتيحها االقتصاد املغربي في 
شتى املجاالت وعرض حزمة 
من املشاريع االستثمارية في 
الس���ياحة والطاقة  مج���االت 
واملعادن والزراع���ة والصيد 
البحري والقطاعني الصناعي 

والعقاري.
واضاف انه من املتوقع ان 
يجري الوفد لقاءات مع وزيرة 
الدكتورة  التجارة والصناعة 
اماني بورسلي ومسؤولني في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
العامة لالس���تثمار  والهيئ���ة 
وغيره���ا م���ن املؤسس���ات 
العامة واخلاص���ة في املجال 

االقتصادي.
وثمن بلعيش متانة العالقة 
بني البلدين التي ادت الى شراكة 
اقتصادية تلبي حاجيات التنمية 
املشتركة وخدمة مصالح البلدين 
من منظور شمولي يرتكز على 

تبادل املنافع واملصالح.
ووصف حال االقتصاد املغربي 
في اآلونة االخيرة باملوفق حيث 
استطاع ان يستقطب العديد من 
املستثمرين االجانب والعرب 
ألسباب اهمها ان املغرب يوفر 
حواف���ز وتش���ريعات تالئ���م 
املعايير الدولية وانها مبوقعها 
اجلغرافي املتميز تنعم باستقرار 
 سياس���ي واجتماع���ي اضافة
ال���ى حصولها عل���ى وضعية 
الش���ريك املتقدم لدى االحتاد 

االوروبي.

بلعيش: وفد 
اقتصادي مغربي 

رفيع املستوى يزور 
الكويت أول يونيو

السفير محمد بلعيش

»تقدير التعويضات«: اختصاصاتنا تختلف عن اختصاصات 
جلنة اإلشراف على مشاريع تأهيل البيئة

أنشأت »األمانة العامة للجنة 
املركزية لإلشراف على تنفيذ 
املشاريع املتعلقة بإعادة تأهيل 
البيئة«، حي���ث كلفت الهيئة 
التعويضات  العامة لتقدي���ر 

برئاسة األمانة العامة.
وذك���ر ان األمانة انفصلت 
العام���ة لتقدير  الهيئ���ة  عن 
التعويضات منذ ان صدر الهيكل 
التنظيمي لألمانة العامة للجنة 
املركزية بتاريخ 14 مايو 2009، 
وأقر ذلك بصدور قرار من رئيس 
اللجنة املركزية بتاريخ 31 يناير 
املاضي وعليه انفصلت اللجنة 
املركزي���ة عن الهيئ���ة العامة 
التعويضات كليا من  لتقدير 
الناحية االدارية واملالية والفنية 
وبجهازه���ا الوظيفي ليصبح 
للجن���ة املركزية رق���م مدني 

مستقل هو )2880885(.

واملغتربني في اخلارج كما تهدف 
الى تدعيم وزيادة التواصل معهم. 
بدوره رحب وكيل وزارة العدل 
عبدالعزيز املاجد مبساعد وزير 
اخلارجية املصري السفير محمد 
عبداحلك����م الذي ي����زور البالد 
حاليا برفقة وفد من اخلارجية 
املصرية، حيث مت عقد جلس����ة 
مباحثات مشتركة حضرها من 
اجلانب املصري سفير جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت طاهر 
فرحات والقنصل العام املصري 
املاجد  الوسيمي، مؤكدا  صالح 
متانة العالقات التي تربط بني 
البلدين الش����قيقني على صعيد 
جميع املجاالت وبصفة خاصة 
العالقات القانونية والقضائية، 
وقد اس����تعرض اجلانبان عددا 
من املوضوعات القانونية وفي 
القانوني  التع����اون  مقدمته����ا 
والقضائ����ي في ظ����ل االتفاقية 
القانوني����ة والقضائية املوقعة 
بني البلدين في السبعينيات من 
القرن املاضي والرغبة املشتركة 
في دعم هذه العالقات وتعزيزها 
وتطويرها مبا يحقق املصالح 
املش����تركة لش����عبي البلدي����ن 
املباحثات  الشقيقني، وتطرقت 
ال����ى أعمال اللجن����ة القانونية 
والقضائية الكويتية � املصرية 
املشتركة وإجنازاتها وما توصلت 
إلي����ه في اجتماعاته����ا األخيرة 
وس����بل تفعيلها وتذليل جميع 
الت����ي تواجه عمل  الصعوبات 
اللجنة واتخاذ جميع اإلجراءات 
القانوني����ة والقضائية الالزمة 

لتنفيذ ما توصلت إليه.

بالتنسيق مع اجلهات املختصة 
إلع���داد املطالب���ات البيئي���ة 
وتقدميها الى جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات التي أقرتها بقيمة 

حوالي 3.5 مليارات دوالر.
وأوضح ان مجلس الوزراء 
اقر بتاريخ 7 يونيو 2006 قراره 
رقم )564( القاضي بإنش���اء 
اللجنة املركزية لإلشراف على 
تنفيذ املشاريع املتعلقة بإعادة 
تأهيل البيئ���ة لتكون ضابط 
اتصال ينجز عمله مباشرة مع 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
لتنفيذ تلك املشاريع وتوفير 

البيانات الالزمة لها.
ولفت ال���ى ان هذه اللجنة 
املركزي���ة تتولى أيضا وضع 
البرام���ج البيئي���ة الزمني���ة 
ملشاريع إعادة تأهيل البيئية، 
مشيرا الى ان اللجنة املركزية 

املصرية في اإلسهام في عملية 
التنمية بالكويت. وقال مساعد 
وزير اخلارجية املصري للشؤون 
القنصلية واملصريني باخلارج 
الس����فير محم����د عبداحلكم ان 
زيارته احلالية للكويت تأتي في 
إطار توجهات السياسة اخلارجية 
املصري����ة التي تض����ع املواطن 
املصري باخلارج ضمن أولوياتها 
املتقدمة من خالل تقدمي مختلف 
أوجه الدعم والرعاية له سواء 
عن طريق البعثات الديبلوماسية 
والقنصلي����ة املعتمدة باخلارج 
أو من خالل زيارات املسؤولني 
املصري����ني وعق����د لقاءاتهم مع 
نظرائهم بالدول املختلفة للوقوف 
على أحوال املواطنني املصريني 
باخلارج ومناقش����ة أوضاعهم 

وكيفية تقدمي الدعم لهم.
واض����اف الس����فير محم����د 
بالق����ول ان زيارته  عبداحلكم 
تعكس اهتمام احلكومة املصرية 
برعاي����ة أبناء مص����ر املقيمني 

الكوي���ت � كونا: قال مدير 
مكتب العالقات العامة في الهيئة 
التعويضات  العامة لتقدي���ر 
العراقي  العدوان  عن خسائر 
جمال املكيمي ان هناك خلطا 
حاصال بني اختصاصات الهيئة 
التعويضات  العامة لتقدي���ر 
من جهة واختصاصات جهاز 
األمانة العامة للجنة املركزية 
لإلشراف على تنفيذ املشاريع 
البيئة  املتعلقة بإعادة تأهيل 
من جه���ة اخرى رغم اختالف 

االختصاصات بينهما.
 وأك���د املكيمي في تصريح

ل� »كونا« امس عدم إقران اسم 
الهيئة ب���أي مواضيع تتعلق 
باختصاصات اللجنة املركزية 
لإلشراف على تنفيذ املشاريع 
املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة.

الهيئة قامت  ان  وأض���اف 

الكويت � أ.ش.أ: أجرى الوفد 
القنصلي املصري برئاسة مساعد 
وزير اخلارجية املصري للشؤون 
القنصلية واملصريني باخلارج 
والهج����رة والالجئني الس����فير 
محمد عبداحلكم امس سلسلة 
من اللقاءات املكثفة مع عدد من 
كبار املس����ؤولني الكويتيني في 
إطار زيارت����ه احلالية للكويت 
حضرها السفير املصري بالكويت 
طاهر فرح����ات والقنصل العام 
املصري بالكويت السفير صالح 

الوسيمي.
القنصلي  الوف����د  والتق����ى 
عل����ى التوالي مع كل من وكيلة 
وزارة التربية والتعليم متاضر 
السديراوي ووكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز 
املاجد ومدير اإلدارة القنصلية 
بوزارة اخلارجية السفير طالل 

الفالح.
الس����فير محم����د  وص����رح 
ب����أن احلديث خالل  عبداحلكم 
اللق����اءات متح����ور حول  هذه 
مختل����ف املوضوعات التي تهم 
أبناء اجلالية املصرية بالكويت 
ومناقشة وسائل الدعم والرعاية 
التي ميكن تقدميها لهم بالتنسيق 
مع مختلف اجله����ات الكويتية 
ذات الصلة، باالضافة الى بحث 
شؤون العمالة املصرية بالكويت 
والعمل على تقدمي جميع أشكال 

الدعم والرعاية لهم.
وقال عبداحلكم في تصريح 
صحافي ان اجلانب الكويتي أشاد 
خالل هذه اللقاءات بدور اجلالية 

جمال املكيمي

السفير طاهر فرحاتمحمد عبداحلكم

التقى السديراوي والكندري واملاجد والفالح

عبداحلكم: املواطن املصري باخلارج
على رأس أولويات السياسة اخلارجية املصرية

صاحب السمو هنأ رئيس نيبال بالعيد الوطني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والشيخ احمد الفهد 


