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األمير هنأ رئيس الغابون

 لفوزه في االنتخابات

وزير الداخلية تسّلم 7 كتب
حول آثار المخدرات من الحميدان

محمد الخالد بحث مع المال دعم 
التعاون بين الكويت وحلف الناتو

استقبل وزير الداخلية الفريق ركن م.الشيخ جابر اخلالد في مكتبه 
د.عايد احلميدان خبير املخدرات واملؤثرات العقلية باالدارة العامة 
ملكافحة املخدرات الذي اهداه 7 كتب من تأليفه عن املخدرات وآثارها 
املدمرة وكيفية مواجهة خطرها، وكان احدها كتاب »اثر احلروب في 
انتشار املخدرات« الذي اجازته علميا ونشرته جامعة نايف العربية 
للعلوم االمنية والذي تناول فيه احلميدان تأثير احلروب والكوارث 
التي تتس���بب في غياب الرقابة االمنية وتزايد عدد جتار ومروجي 
املخدرات، األمر الذي يس���اهم في انتش���ار املخدرات وتنامي اعداد 
املتعاطني، هذا وقد اشاد بهذا اجلهد املميز ومتنى التوفيق للدكتور 

عايد احلميدان في عمله واستمراره في البحث العلمي.

استقبل رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد امس االول 
س���فيرتنا لدى مملكة بلجيكا نبيلة املال حيث مت تبادل اآلراء حول 
الدعوة املوجهة ملعاليه من قبل حلف شمال االطلسي )ناتو(. واشاد 
الشيخ محمد اخلالد خالل اللقاء بالدور احملوري الذي تقوم به سفارتنا 
في بلجيكا على الصعيد السياسي من دعم وتوطيد العالقات الثنائية 

بني الكويت وحلف الناتو ضمن اطار مبادرة اسطنبول للتعاون.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس علي عمر بونغو عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
فوزه في االنتخابات الرئاسية كرئيس جلمهورية الغابون الصديقة، 

متمنيا له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

د.فيصل املسلم
د. وليد الطبطبائي

الشيخ جابر اخلالد يتسلم مجموعة من الكتب من د.عايد احلميدان الشيخ د.محمد الصباح لدى وصوله وفي استقباله القنصل علي الهيفي

أحد احلضور يلقي قصيدة أمام الشيخ د.محمد الصباح

الشيخ د.محمد الصباح والقنصل الهيفي وصورة تذكارية مع عدد من احلضور

)محمد ماهر(سعد اخلنفور مشاركا في الغبقة حديث بني الشيخ د.محمد الصباح والقنصل الهيفي والزميل اسامة أبوالسعود

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفيرة نبيلة املال

العاملون بــ »إيكويت للبتروكيماويات«
لمساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي

الشريعان: مياه الشرب سليمة 
ونفحصها كل ربع ساعة

»التنمية واإلصالح« لصرف رواتب سبتمبر
للعاملين بـ »الخاص« أسوة بالحكومة

الدقباسي لزيادة راتب الضباط
والعاملين في الحرس الوطني

تقدم النائب علي الدقباس����ي باقت����راح برغبة يقضي بزيادة 
املرتب االساسي للضباط وضباط الصف واالفراد والعاملني في 

احلرس الوطني.
 وج��اء في نص االقتراح ان رجال احلرس الوطني يقومون 
ب����دور كبير في الدفاع عن س����يادة وكرام����ة الوطن واحملافظة 
على أمنه الداخل����ي، ونظ���را حلالة الغ����الء احلالية مع االزمة 
االقتصادية التي عصفت بالب����الد اخي����را، لذلك اقترح »زيادة 
املرتب االساسي للضباط وضباط الصف واالفراد والعاملني في 

احلرس الوطني«.

صرح نائب رئيس نقابة العاملني بش����ركة ايكويت للبتروكيماويات 
فواز البليس بأن وفدا من مجلس ادارة النقابة التقى وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل، وذلك ملناقشة بعض املطالب العمالية التي 
تبنتها النقابة للعاملني بالشركة. وقال البليس ان من اهم املطالب التي 
مت التطرق لها ومناقشتها مع الوزير مساواة العاملني بالشركة بنظرائهم 
العاملني في القطاع النفطي باملميزات واخلدمات الطبية املتاحة لهم، السيما 
اتاحة فرصة العالج باخلارج للعاملني بشركة ايكويت تقديرا جلهودهم 
ف����ي خدمة القطاع النفطي. واكد ان النقابة تولي اهتماما كبيرا للعاملني 
وحتاول جاهدة تقدمي كل ما هو متميز للعاملني وتسعى لتحقيق الكثير 
من االمتيازات ألعضاء جمعيتها العمومية، وذلك بتحقيق جميع االمتيازات 
التي ترتقي مبستوى اخلدمات الطبية املقدمة للعاملني في القطاع النفطي 
واملساواة في تلك املميزات لتمنح ملوظفي شركة ايكويت للبتروكيماويات. 
وقال: ان من املطالبات العمالية التي مت طرحها خالل اللقاء تسهيل اجراءات 
اجازة مرافق مريض للعالج باخلارج اسوة بالقطاع النفطي وزيادة املدة 
املس����موح بها ملرافقة املريض اثناء العالج باخلارج، حيث وعد الوزير 

مبتابعة مجمل املطالب العمالية التي طرحت من قبل النقابة.

 اكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان امس ان مياه الشرب 
سليمة وخالية من اي ملوثات بيئية داعيا وسائل االعالم الى حتري 

الدقة وخصوصا فيما يتعلق بنشر امور تتعلق باملياه العذبة.
ونفى الش���ريعان في تصريح ل� »كون���ا« ما تردد عبر اخلدمات 
والرسائل الهاتفية من ان مياه محطة الشعيبة ملوثة وانه مت اغالق 
تلك احملطة. وذكر ان وزارة الكهرباء واملاء تعمل على فحص املياه 
كل ربع ساعة تقريبا من خالل اخذ عينات عشوائية منها للتأكد من 

عدم وجود اي ملوثات قد تؤثر على مياه الشرب.
ودعا الش���ريعان وسائل االعالم كافة الى حتري الدقة قبل نشر 
اي اخبار من هذا النوع متس االمن القومي وثقة املواطنني بخدمات 
الدولة الس���يما مياه الشرب. واوضح ان الوزارة تعمل على متابعة 
املياه املتسربة بش���كل دقيق ومستمر من خالل مختبرات محطات 
القوى ومراكز تنمية مياه الشرب على مدار العام والسيما خالل هذه 

الفترة بعد حدوث اخللل في محطة الضخ في منطقة مشرف.

التنمي����ة  طالب����ت كتل����ة 
واالص����الح احلكومة بااليعاز 
للجهات املختصة بصرف رواتب 
شهر س����بتمبر واملقررة قبل 
املبارك للكويتيني  الفطر  عيد 
العاملني ف����ي القطاع اخلاص 
القطاع  اس����وة باملوظفني في 

احلكومي.
الكتلة  الناطق باسم  وقال 
النائب د.فيصل املسلم ان الكتلة 
تش����يد بقرار احلكومة صرف 
رواتب املوظفني قبل العيد ولكن 
عليها مسؤولية ايضا بالقيام 
بصرف العالوات والبدالت التي 
الكويتيون  يأخذها املوظفون 
في القطاع اخلاص مع زمالئهم 

في القطاع احلكومي.
وبني املسلم ان الكتلة تتمنى 
من القط����اع اخلاص كذلك ان 
يحذو ح����ذو احلكوم����ة وان 
يصرف رواتب املوظفني لديه 
سواء من الكويتيني او الوافدين 

قبل حلول عيد الفطر املبارك 
ملواجهة اعباء هذه املناس����بة، 
مشيرا الى ان عدم صرف القطاع 
اخلاص للرواتب قبل العيد ال 
التف����ات احلكومة  يعني عدم 
لهذه الفئة وان توصي اجلهات 
املختصة بصرف العالوات التي 
يتقاضونها بالتزامن مع رواتب 

املوظفني احلكوميني.

من حيث المميزات والخدمات الطبية المتاحة

لم نغلق محطة الشعيبة أشادت بقرار الحكومة

محمد الصباح: دول التعاون أشادت بإجراءاتنا ضد إنفلونزا الخنازير 
والبعض منا دأب على جلد الذات بسبب أو دون سبب

أسامة أبوالسعود
بني الديبلوماس���ية الهادئة واحلوار م���ن القلب كان لقاء نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح 
مع ابناء اس���رة الهيفي ورواد دي���وان القنصل العام في جدة علي 
الهيفي على هامش الغبقة التي اقامها على ش���رف الشيخ د.محمد 
الصباح مساء امس االول بديوانه بالفروانية وسط حضور حاشد 

من االهل واالصدقاء.
الوزير الش���يخ د.محمد الصباح رجل دولة من طراز فريد فهو 
يع���رف كل حضور الديوان فردا فردا رغ���م ان ديوان الهيفي كان 
يعج باحلضور الكبير الذي كان في استقباله، وسألهم د.الصباح 
عن احوالهم بأس���مائهم واين قضى كل منهم صيفه واحوال ابنائه 

وشؤونهم اخلاصة.
اللقاء لم يقف عند هذا احلد بل امتد حلوار متنوع ومختلف في 
بعض الشؤون السياسية وكان اهمها املخاوف من انفلونزا اخلنازير 

واملعاجلات احلكومية ضد هذا الڤيروس اخلطير.
الشيخ د.محمد الصباح بحكمته وخبرته وحنكته وسعة صدره 
املعه���ودة اكد ان الكويت اتخذت افضل االجراءات على املس���توى 

العاملي، مش���يرا الى ان اجتماع وزراء اخلارجية في جدة قبل ايام 
اشاد باالجراءات التي اتخذتها الكويت واعتبروها منوذجا يحتذى 

في التصدي ملرض انفلونزا اخلنازير.
لكن البعض من احلضور اكد للشيخ د.الصباح ان بعض الصحف 
الكويتية تصور االمر كأن الصورة قامتة وال تبرز تلك املعاجلات 
احلكومية الواضحة بدءا من تركيب الكاميرات احلرارية في املطار 
واملناف���ذ وغيرها وهو ما تنفرد به الكويت حتى عن دول اوروبية 
عديدة قاموا بزيارتها خالل الصيف فأكد الش���يخ د.محمد الصباح 
انه ومع االس���ف »اليزال لدى البعض ثقافة جلد الذات بس���بب او 

دون سبب«.
وفي خت���ام اللقاء الذي امتد حتى الواح���دة صباحا في اجواء 
حميمية ش���كر د.الصباح آل الهيفي على حفاوة االستقبال وقدموا 
الشكر له على زيارته الكرمية التي جتسد تواصل احلاكم واحملكوم 
في الكويت وهو ما متتاز به عن سائر الدول وهي نعمة انعم اهلل بها 
على اهل الكويت ان اختصهم بحكام كرام من آل الصباح، داعني اهلل 
ان يدمي على هذا الش���عب االبي نعمة األمن واألمان في ظل صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد.

خالل غبقة أقامها القنصل العام في جدة علي الهيفي

الطبطبائي أشاد بإدارة مكافحة المخدرات 
بعد ضبط كمية كبيرة من الممنوعات

مكتب المرأة بـ »حدس« يناقش التلوث البيئي وإنفلونزا الخنازير
بمشاركة الحربش والمطر غدًا

حول »التحديات الوطنية.. مسؤوليتنا كلنا« يقيم مكتب املرأة 
باحلركة الدستورية االسالمية )حدس( لقاء مفتوحا في التاسعة 

من مساء غد بفندق »هوليدي ان داون« دسمان.
يش���ارك في اللقاء النائب د.جمعان احلربش والناشط البيئي 

د.حمد املطر ود.عادل مال حسني.
ويس���تهدف اللقاء التواصل مع اجلمه���ور من خالل اللقاء مع 
النائ���ب د.جمعان احلربش، وكذلك عضوات مكتب املرأة باحلركة 
الدستورية وتبادل الرأي وسماع االقتراحات واطالع اجلمهور على 
ما قدمه النائب احلربش خالل الفترة املنقضية من عمر البرملان، 

من مقترحات ومواقف من القضايا املختلفة.
ويتضمن اللقاء العديد من الفقرات والنقاش���ات حول القضايا 
الوطنية املثارة على الساحة خالل الفترة االخيرة، وسبل عالجها 
من واقع املس���ؤولية املجتمعية التي يتشارك فيها اجلميع، وفي 

مقدمتها االزمة البيئية وارتفاع نسب التلوث البيئي الذي بات يهدد 
مستقبلنا الصحي والبيئي، حيث يسلط اخلبير والناشط البيئي 
د.حمد املطر الضوء على املش���كلة البيئية التي تش���غل املجتمع 
واقتراح احللول املناسبة لها، مستعرضا حجم املشكلة في ارقام 

يكشف عنها للمرة االولى.
وتتضمن االنشطة محاضرة للدكتور عادل مال حسني من وزارة 
الصحة حول تط���ورات مرض انفلون���زا اخلنازير الذي يضرب 
العالم بضراوة في الفترة االخيرة، وأصبح الهاجس الصحي يؤرق 
ابناء املجتمع الكويتي بعد انتشار احلاالت املرضية ووصول عدد 

الوفيات الى 5 حاالت.
ويتخلل اللقاء وقفة تضامنية مع ضحايا حادثة حريق اجلهراء، 
يلقي خاللها الشاعر طالل اخلضر قصيدة رثاء، يصف فيها فداحة 

الكارثة ويتوجه بالدعاء للضحايا.

وق���ال الطبطبائ���ي ان ما 
يضبط من مخدرات يبقى اقل 
بكثي���ر مما يفلت ويدخل الى 
الكويت بسبب خبث أساليب 
املهربني واملروجني وعدم وقوع 
عقوبات رادعة عمليا، واشار 
ال���ى ان الضبطي���ة االخيرة 
تش���ير الى توسع العصابات 
في استهداف الكويت بسمومها، 
ما يتطلب من وزارة الداخلية 
واحلكومة عموم���ا مضاعفة 
الدعم البشري واملادي لإلدارة 
العامة للمخدرات، وان تعتبر 
احلكومة ه���ذه املعركة على 
رأس أولوياتها، وأال يستثنى 
اي مكان او منفذ من اجراءات 

الضبط والتفتيش.

صار على رأس قائمة األقاليم 
التي تستهدفها مافيا املخدرات، 
خصوصا الشبكات االجرامية 

في آسيا.

ضباط وأفراد حاليا ال يتعدى 
25 رجال رغم جسامة وضخامة 
حجم املسؤوليات التي تتحملها 
هذه اإلدارة، وهو عدد ال يغطي 
كل مناطق الكويت وال يتناسب 

مع حجم املسؤولية.
الطبطبائي وزارة  ودع���ا 
الداخلي���ة الى دعم ورفد هذه 
اإلدارة مبزي���د م���ن الطاقات 
البش���رية ومبزيد من الدعم 
الفن���ي وامل���ادي واملعنوي، 
وقال ان دوال خليجية شقيقة 
أعطت األجهزة األمنية املكلفة 
مبواجهة املخدرات دعما بشريا 
إدراكا  ولوجستيا كبيرا جدا 
منها ان اخلليج مبا حبى اهلل 
ش���عوبه من إمكانيات مالية 

النائ���ب د.ولي���د  أش���اد 
الطبطبائ���ي بنج���اح رجال 
إدارة مكافحة املخدرات بوزارة 
الداخلي���ة في ضب���ط مئات 
الكيلوغرامات من احلشيش 
واملمنوعات في آخر عمليات 
ه���ذه اإلدارة ف���ي مواجه���ة 
عصابات السموم التي تستهدف 

مجتمعنا وأبناءنا.
وقال الطبطبائي ان هؤالء 
الرجال من ضباط وأفراد هم 
جنود مجهولون على ثغر خطير 
الوطن ويتصدون  من ثغور 
حلملة شرس���ة من عصابات 
محلية ودولية تستهدف غزو 
الكويت بسمومها، واشار الى ان 
عدد العاملني في هذه اإلدارة من 

دعا إلى دعم اإلدارة بمزيد من الطاقات البشرية


