
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الفريق م. الشيخ خالد اجل��راح 
صباح أمس الثالثاء مبكتبه بوزارة الداخلية 
مبنطقة صبحان جلنة فحص طلبات الترشيح 
لعضوية املجلس البلدي برئاسة احملامي 
العام األول املستشار سلطان ماجد بو جروه 

وأعضاء اللجنة.
ورحب اجلراح برئيس وبأعضاء اللجنة، 
مؤكداً على أهمية عملهم واملسؤوليات التي 
تضطلع بها، الفتاً إل��ى أن مهمتهم أساسية 
وتساهم في اكتمال العملية االنتخابية بكافة 

مالمحها.

وب��دوره أش��اد املستشار سلطان ماجد بو 
ج��روه بدعم ومساندة معالي نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الفريق م. 
الشيخ خالد اجل��راح الصباح لعمل اللجنة 
لكي تؤدي املسؤوليات امللقاة على عاتقها بكل 

شفافية.

اجلراح يستقبل جلنة جلنة فحص طلبات الترشيح لعضوية »البلدي«

وزير  الداخلية التقى جلنة فحص طلبات 
الترشح لعضوية املجلس البلدي 

وزير العدل يهنئ القضاة ووكالء النيابة العامة 
بصدور املرسوم اخلاص بهم
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هنأ وزي��ر العدل ووزي��ر األوق���اف والشؤون 
االسالمية الكويتي املستشار الدكتور فهد العفاسي 
أعضاء السلطة القضائية مبناسبة صدور مرسوم 
رقم )126 لسنة 2018( بشان املدد الالزمة كحد 
ادنى للبقاء في درج��ات القضاة واعضاء النيابة 
العامة وذل��ك دون االخ��الل باملرتبات والبدالت 

والعالوات املخصصة لكل درجة.
وقال الوزير العفاسي ل )كونا( أمس الثالثاء 
إن »صدور هذا املرسوم يأتي استجابة لتطلعات 
وطموحات القضاة وخاصة الشباب منهم حيث 
ستتقلص فيه امل���دة الزمنية ال��ت��ي حت��ول دون 
وصولهم ملرتبة املستشار من 25 سنة ال��ى 18 
سنة«. وأش��ار في الوقت ذات��ه ال��ى أن ه��ذا االمر 
»يتماشى مع ما جرى عليه العمل في تشريعات 

دول املنطقة من تطور للمرفق القضائي«.
واعتبر أن ص��دور ه��ذا امل��رس��وم ال��ذي يعدل 
اجلدول املرافق للمرسوم رقم )41 لسنة 2009( 
بأنه »مكرمة أم��ي��ري��ة« وي��أت��ي ليؤكد احل��رص 
الشديد الذي يوليه سمو أمير البالد الشيخ صباح 

االحمد اجلابر الصباح للسلطة القضائية.
وأض��اف أن »ص��دور ه��ذا املرسوم اك��د اهتمام 

سمو أمير البالد بأوضاع القضاة ووكالء النيابة 
العامة ومتكينهم من أداء أعمالهم في ظروف تسمح 
لهم مبزاولة مهنتهم النبيلة والشاقة ملا فيها من 

حتمل االعباء والهموم والسعي احلثيث للوصول 
ال��ى العدل وامل��س��اواة في احلقوق واالنهصاف 

وتطبيق العدالة«.
ون��وه العفاسي أيضا باحلرص ال��ذي يوليه 
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف االح��م��د اجلابر 
الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح 

رئيس مجلس الوزراء للسلطة القضائية.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن اصدار هذا املرسوم 
يأتي متاشيا مع السياسة احلكيمة التي ينتهجها 
سمو رئيس مجلس الوزراء في العمل على تطوير 
اخلدمات التي يتم تقدميها للمرفق القضائي مبا 

يعود بالفائدة على حتقيق العدالة.
وأش���اد بسياسة ال��دول��ة ف��ي ان��ش��اء ع��دد من 
احملاكم اجلديدة املتخصصة وذل��ك نظرا لكثرة 
القضايا وتنوعها وك��ث��رة امل��راج��ع��ن للمرفق 
القضائي األمر الذي كان يؤدي سابقا الى تأخر 

البت في القضايا واحلكم فيها.
وأك��د العفاسي على ح��رص القضاة ووك��الء 
النيابة العامة وتفانيهم في بذل اجلهد من أجل 
حتقيق العدالة متمنيا لالعضاء السلطة القضائية 

التوفيق والسداد.

د. فهد العفاسي

التقى رئيس وأعضاء اللجنة التطوعية في املنطقة

محافظ األحمدي: استيفاء احتياجات »الوفرة القائم« وحل مشاكل سكانها
أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد حرص 
اجلهات املختصة على استيفاء كافة اخلدمات 
واملرافق باملدن اجلديدة  وحل اي مشكالت تواجه 
سكانها لتصبح مناطق جذب سكنية للمواطنن 

خاصة املدن واملناطق احلدودية اجلنوبية.
وخ��الل استقباله رئيس اللجنة التطوعية 
ملدينة الوفرة القائم، مشعل الفرحان وأعضاء 
اللجنة قال اخلالد ، انه اطلع خالل اللقاء على 
اب���رز االح��ت��ي��اج��ات وامل��ش��ك��الت ال��ت��ي ت��واج��ه 
اهالي املنطقة ووعد مبتابعة تذليلها عبر جهة 
االختصاص باحملافظة ومخاطبة اجلهات املعنية 

للتعجيل باستيفائها في اقرب وقت ممكن.
وم���ن ج��ان��ب��ه أش���ار رئ��ي��س اللجنة مشعل 
الفرحان الى ان اللقاء تطرق الى مناقشة أبرز 
االحتياجات واملشكالت التي تواجه اهل املنطقة 
وفي مقدمتها انتشار العزاب بشكل الفت، ووجود 
املكاتب العقارية والبقاالت العشوائية التي تعمل 
بدون ترخيص ، مما جعل املنطقة جتمعاً ملخالفي 
االقامة باعتبارها منطقة حدودية ، االمر الذي 
يسبب ازعاجا كبيرا للمواطنن ساكني املنطقة ، 
مطالبا بإزالة املدارس واملقاسم املهجورة والتي 
تشوه ال��ص��ورة احلضارية ملنطقة منوذجية 

جديدة.
وأك��د الفرحان حاجة املنطقة ال��ى ع��دد من 
اخل��دم��ات األس��اس��ي��ة كاملستوصف الطبي  
واالهتمام باجلانب األمني، وتوافر اجلمعيات 
التعاونية واملخفر وامل����دارس ، معربا عن 

سعادته واع��ض��اء اللجنة باهتمام احملافظ 
باالستماع ال��ى مشاكلهم ووع���ده بالتدخل 
العاجل لدى اجلهات املعنية للعمل على سرعة 
استيفاء هذه االحتياجات وحل ما يواجههم من 

مشكالت.

الشيخ فواز اخلالد يتوسط رئيس وأعضاء اللجنة التطوعية بالوفرة القائم

ال��ت��ق��ى وك���ي���ل وزارة 
الداخلية الفريق محمود 
ال��دوس��ري مبكتبه صباح 
أم���س وب��ح��ض��ور الوكيل 
امل��س��اع��د ل���ش���ؤون األم���ن 
اجلنائي اللواء خالد الدين 
ومدير عام اإلدارة العامة 
للعالقات واإلع��الم األمني 
ب��اإلن��اب��ة العميد توحيد 
الكندري رئيس معهد املرأة 
للتنمية والسالم احملامية 

د. كوثر اجلوعان.
ورحب الفريق الدوسري 
ب��ض��ي��ف��ت��ه ومت ت���ب���ادل 
األحاديث الودية ومناقشة 

التعاون بن أجهزة وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وم��ؤس��س��ات 
املجتمع املدني فيما يتعلق 
ف��ي ال��ش��راك��ة املجتمعية 
وعن دور فئة الصم والبكم 
في ال��وزارة وحرصها على 
عمل ال����دورات ملنتسبيها 
الكتساب اخلبرة واملعرفة 

للتعامل معهم.
وأك��د الفريق الدوسري 
على أهمية جت��ان��س هذه 
ال��ف��ئ��ة وان���خ���راط���ه���ا في 
املجتمع، الفتاً إلى أنهم محل 
تقدير واح��ت��رام من جميع 

أطياف املجتمع.

الفريق الدوسري بحث مع رئيس معهد املرأة للتنمية والسالم التعاون املشترك 

الفريق محمود الدوسري مستقبالً د. كوثر اجلوعان


