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االثنني 19 ديسمبر 2011

ناصر صباح األحمد يستقبل رواد ديوان البدع اليوممحليات
يستقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
رواد ديوان البدع الكرام اليوم االثنني املوافق 19 ديسمبر 2011 بني 
صالتي العصر واملغرب.
ومبناسبة العطلة الربيعية، يعتذر الشيخ ناصر صباح األحمد عن 
عدم استقبال رواد الديوانية اعتبارا من 26 اجلاري وحتى 
إشعار آخر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
محمدو ايسوفو رئيس جمهورية 
النيجر الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده. كما بعث رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية الى الرئيس بينينو اكينو 
الثال���ث رئيس جمهورية الفلبني 
الصديقة عبر فيه���ا عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
األعاصي���ر التي اجتاحت جنوب 
الفلب���ني وأودت بحياة املئات من 
الضحاي���ا وأوقعت مصابني. كما 
بعث س���مو ولي العهد الش���يخ 
ن���واف األحمد ببرقية تعزية الى 
الرئيس بينينو اكينو الثالث رئيس 
جمهورية الفلبني الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه بضحايا 
األعاصي���ر التي اجتاحت جنوب 
الفلبني. كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية 

تعزية مماثلة.

قطر الشقيقة وشعبها الكرمي كل 
العزة والرفعة واالزدهار. كما بعث 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
يحيى جامي رئي���س جمهورية 
غامبيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة اعادة 
انتخابه رئيسا جلمهورية غامبيا 
الصديق���ة، متمنيا له كل النجاح 
والتوفيق ودوام الصحة والعافية. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقي���ة تهنئة للرئيس 
يحيى جامي رئي���س جمهورية 
غامبيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة اعادة 
انتخابه رئيسا جلمهورية غامبيا 
الصديقة. كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية 
تهنئة مماثلة. وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس محمدو ايسوفو 
رئيس جمهورية النيجر الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني لبالده. 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. كما استقبل سموه 
بقصر السيف صباح امس سمو 
الش���يخ ناصر احملمد. واستقبل 
سموه بقصر السيف أمس رئيس 
ال���وزراء الش���يخ جابر  مجلس 

املبارك.
كما استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
حيث قدم لسموه د.محمد البصيري 
ألداء اليمني الدستورية أمام سموه 
وذلك مبناسبة تعيينه وزيرا للنفط 
ووزير دولة لشؤون مجلس األمة. 
كما بعث صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى أخيه صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر الشقيقة عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس 
دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن 
محمد بن ثاني احلكم، مشيدا سموه 
مبا حققته دولة قطر الشقيقة من 
منجزات حضارية وتنمية شاملة 
في ظل القيادة احلكيمة لسموه، 
متمنيا لس���موه موفور الصحة 
ودوام العافية ولدولة قطر الشقيقة 
وشعبها الكرمي كل العزة والرفعة 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم���د ببرقية تهنئة الى 
صاحب الس���مو الشيخ حمد بن 
خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة عّبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لتولي مؤسس دولة قطر 
الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن 
ثاني احلكم، متمنيا لسموه موفور 
الصح���ة ودوام العافية ولدولة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك ود.محمد البصيري بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو التقى ولي العهد واحملمد واملبارك وهنأ أمير قطر

األمير شهد أداء اليمني الدستورية للبصيري

ولي العهد
 استقبل احملمد 

واملبارك واحلمود
استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر 

السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد، كما استقبل سموه 

الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء.واستقبل سموه 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 

الشيخ احمد احلمود.

القيادة الكرمية باحلرس الوطني 
ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش����عل االحمد ووكيل احلرس 
الوطن����ي اللواء ناص����ر الدعي 
من اجل اعداد وتأهيل جيل من 
الشباب يساهم في رفع  القادة 
العس����كري واالداري  املستوى 

للحرس الوطني.
حضر التكرمي وكيل احلرس 
الوطني اللواء ناصر الدعي وقائد 
الشؤون املالية واالدارية العميد 
سابح مجبل معيوف ومدير مكتب 
نائب رئي����س احلرس الوطني 

العقيد جمال محمد ذياب.

األمة ممن يضعون فيهم كل الثقة 
ملواجهة حتديات املرحلة املقبلة 
وتس����خير اجله����ود والطاقات 
لدفع مس����يرة البناء والتنمية 
وتكريس األمن واالستقرار في 
الب����الد وحتقيق آمال املواطنني 

وتطلعاتهم.
الوزراء  ثم استكمل مجلس 
تدارس اخلطوات التنفيذية التي 
التي  الشاملة  الكلمة  تضمنتها 
ألقاها رئي����س مجلس الوزراء 
في االجتماع االفتتاحي ملجلس 
ال����وزراء بعد أداء القس����م أمام 
صاحب الس����مو األمي����ر والتي 
كان����ت متث����ل خارط����ة طريق 
للتح����رك احلكومي في املرحلة 
املقبلة ملواجهة حتدياتها ودفع 
مسيرة العمل الوطني وحتقيق 

اإلجناز املنشود.
الوزراء  وقد كلف مجل����س 
جلن����ة رباعية من كل من وزير 
العدل ووزي����ر التربية ووزير 
التعليم العال����ي ووزير النفط 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
العامة  األمة ووزير األش����غال 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
ووزير الكهرباء ووزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية لتتولى إعداد 
آليات العمل وتشكيل فرق العمل 
الالزم����ة لكل احملاور  املختلفة 
الت����ي تضمنته����ا الكلمة وذلك 
الوطنية  باالستعانة بالطاقات 
املتخصصة من املجلس األعلى 
للتخطي����ط والتنمية وجامعة 
الكويت ومؤسس����ات املجتمع 
املدني مبا يجس����د املش����اركة 
الش����عبية في صياغة خطوات 
التحرك احلكومي واالس����تفادة 
من الكفاءات واخلبرات الوطنية 

في إثرائه.
ثم بحث املجلس الش����ؤون 
السياس����ية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلق����ة مبجم����ل 
السياسية  الساحة  الراهنة في 
على الصعيدين العربي والدولي 
ومبناسبة ذكرى العيد الوطني 
ململكة البحرين الشقيقة يتقدم 
مجلس الوزراء بخالص التهنئة 
ملقام امللك الشيخ حمد بن عيسى 
البحرين  آل خليفة ملك مملكة 
والى الشعب البحريني الشقيق، 
مؤكدا على عمق العالقات األخوية 
البلدين  القائمة بني  التاريخية 
الش����قيقني، مشيدا  والشعبني 
املبارك����ة وما حتقق  بالنهضة 
من إجنازات متميزة على أرض 
اململكة الشقيقة. كما قدم املجلس 
التهان����ي والتبريكات لصاحب 
الس����مو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
الوطني  اليوم  مبناسبة ذكرى 
لتأسيس دولة قطر وتولي الشيخ 
جاسم بن محمد بن ثاني احلكم 

في البالد.

مديرية التوجيه املعنوي.
واشاد الشيخ مشعل االحمد 
بجهود مديرية القوى البشرية 
وباالصرار والتحدي لنيل التأهيل 

املناسب لرفع كفاءة العمل.
من جانبه، قدم مدير مديرية 
القوى البشرية املقدم الركن فيصل 
عبداهلل اجلريد ايجازا عن اهمية 
هذا الدبلوم املعتمد واسهامه في 
القيادات انطالقا  اعداد وتأهيل 
من اهداف اخلطة االستراتيجية 
للحرس الوطني )األمن أساس 
التنمية 2010-2015(. واش����ار 
اجلريد ال����ى ان ما بلغه ضباط 
مديرية القوى البشرية من علم 
وخبرة ومعرفة هو نتيجة لدعم 

مقومات سالمة االجراءات التي 
تتخذها حكومته وهي تش����كل 
مظهرا حضاريا نفتخر ونعتز 

به.
3 � ان األعمال القانونية بصفة 
عامة بحسبان انها من األعمال 
الفكرية عرض����ة دائما للتباين 
واالختالف ف����ي وجهات النظر 
وليس هذا بعيب وامنا هو مؤشر 
على حرية الفكر واالجتهاد ومبا 
مينحه ذلك ملص����در القرار من 
خيارات عديدة قد ال تنتهي الى 
التوافق في الكثير من األحيان 
وامنا يحس����ب لها أنها جميعا 
تنطلق من نية سليمة وحرص 
صادق على حتقيق الصالح العام 

ومصلحة املجتمع.
4 � أن����ه في ضوء االختالف 
واالجتهاد ف����ي الرأي حول كل 
ما يتصل باالعتبارات القانونية 
الصل����ة  ذات  والدس����تورية 
باملوضوع����ات واملس����ائل التي 
ال����وزراء فإنه  يبحثها مجلس 
يحرص على الرجوع دائما الى 
اجلهة املرجعية األساس����ية في 
الدولة والتي أناط بها القانون 
االختصاص األصيل في الكشف 
ع����ن ال����رأي القانون����ي األولي 
باالتب����اع وه����ي إدارة الفتوى 
والتش����ريع وقد جاء ما انتهى 
إليه رأيها مطابقا متاما ملا اتخذ 
من اجراءات دستورية وهي جهة 

حتظى بالثقة واالحترام.
5 � ان مجلس الوزراء وهو 
يؤكد في ضوء ذلك على سالمة 
االج����راءات التي اتخ����ذت فإنه  
يدعو جمي����ع االخوة املواطنني 
الى املشاركة االيجابية اجلادة 
في العملية االنتخابية واحلرص 
على ضم����ان نزاهة االنتخابات 
والنأي بها عن التدخالت املختلفة 
للتأثير على الناخبني وتوجهاتهم 
وجتسيد التنافس الشريف بني 
الوقت  املتنافسني، وفي  جميع 
ذاته احملافظة على سالمة املجتمع 
الوطنية مع  ومقومات وحدته 
االلتزام بأح����كام القانون نصا 
وروحا وترجمة دعوة صاحب 
السمو األمير في حسن اختيار 
املواطن����ني ملمثليهم في مجلس 

أك����د نائب رئي����س احلرس 
الوطني الش����يخ مشعل االحمد 
ان العنصر البشري هو االستثمار 
احلقيق����ي ألي مؤسس����ة وان 
االجهزة واملعدات ميكن شراؤها 
باملال ولكن العلم ال يحصله اال 

الرجال.
جاء ذلك خالل تكرمي نائب 
رئيس احلرس الوطني لضباط 
مديرية القوى البشرية مبناسبة 
الدبلوم املعتمد  حصولهم على 
)اخصائ����ي املوارد البش����رية( 
بإشراف احملاضر د.احمد حسني 
واعتماد اجلامعة الكندية )سي اي 
سي( وبشراكة متميزة ومثمرة 
لضباط مديرية التنظيم وضباط 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي ظهر امس في قصر 
السيف برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك. 
وبعد االجتم����اع صرح الناطق 
العدل  الرسمي للحكومة وزير 
التعليم  التربية ووزير  ووزير 

العالي أحمد املليفي مبا يلي:
استهل املجلس أعماله باالطالع 
على الرسالة املوجهة لصاحب 
السمو األمير من ألفارو كولوك 
كاباياروس رئي����س جمهورية 
غواتيماال والتي تناولت العالقات 
الثنائي����ة الطيبة ب����ني البلدين 

الصديقني.
وقد واف����ق املجل����س على 
مشروع مرسوم بدعوة الناخبني 
النتخ����اب ممثليهم في مجلس 
األمة لدور االنعقاد الرابع عشر 
الثاني  وذلك في يوم اخلميس 

من فبراير 2012.
وفي هذا اإلطار وافق املجلس 
على تكليف جمعية الش����فافية 
مبتابعة إجراءات عملية االنتخاب 
للفصل التشريعي الرابع عشر 
2012، والتع����اون م����ع كل من 
وزارت����ي الداخلية واإلعالم من 
أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في 
االنتخابات مبا في ذلك مشاركة 
ممثلني ع����ن اجلمعية في تلقي 
البالغات املتعلقة بأي شبهات أو 
جتاوزات متس سالمة العملية 
االنتخابية بالتعاون مع وزارة 
الداخلية في مراكز اخلط الساخن 
التي سيتم توفيرها في كل دائرة 

انتخابية.

دعوة الناخبين

هذا وقد تابع مجلس الوزراء 
بكل االهتمام والتقدير ما دار من 
سجال حول اإلجراءات الدستورية 
التي اتخذت في اآلونة األخيرة 
من قبول استقالة الوزارة وتعيني 
رئيس ملجلس الوزراء ثم صدور 
مرسوم حل مجلس األمة وأخيرا 
صدور مرسوم تشكيل الوزارة، 
ويود مجلس الوزراء اإلش����ارة 

الى ما يلي:
1 � يؤك����د مجل����س الوزراء 
التقدي����ر واالحترام  على كامل 
جلميع األس����اتذة املتخصصني 
الذين شاركوا في هذه املناقشات 
الدستورية اجلادة التي طرحت 
إثراء للفكر الدستوري والقانوني 
وما توصلوا إليه من آراء إيجابية 
دون ميل أو هوى تؤكد حرص 
اجلمي����ع على ض����رورة اتباع 
الس����ليم  الدس����توري  النه����ج 
وااللتزام باإلجراءات الدستورية 

الصحيحة.
2 � أن هذه املناقشات واآلراء 
التي طرحت ورغم التباين فيها 
امنا هي داللة على حيوية املجتمع 
الثقافي املستنير فيه  واحلراك 
والذي يجن����ح دائما الى توفير 

الشيخ مشعل األحمد واللواء ناصر الدعي يتوسطان الضباط املكرمني

خالل تكرمي ضباط مديرية القوى البشرية

كّلف جمعية الشفافية مبتابعة إجراءات االنتخابات بالتعاون مع »اإلعالم« و»الداخلية«

مشعل األحمد: العنصر البشري هو االستثمار 
احلقيقي ألي مؤسسة فالعلم ال يحصله إال الرجال

مجلس الوزراء: االنتخابات البرملانية 2 فبراير 

الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة املجلس

املناقشات 
الدستورية داللة 

على حيوية 
املجتمع واحلراك 
الثقافي املستنير 
فيه وتؤكد حرص 
اجلميع على اتباع 
النهج الدستوري 
السليم وااللتزام 

باإلجراءات الدستورية 
الصحيحة


