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ولي العهد لوفد من الطلبة: اهتموا بالتحصيل 
العلمي للمشاركة في بناء مستقبل الدولة

محمد الصباح التقى الجعفري والرئيس التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية

استقبل ســـمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصـــر بيان صباح امس رئيـــس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك، حيث 
قدم لسموه د.صالح املضحي وذلك مبناسبة تعيينه 

مديرا عاما للهيئة العامة للبيئة.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشـــؤون االســـكان الشـــيخ احمد 

الفهد.
واستقبل سموه محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج، كما استقبل سموه قنصل عام الكويت في 
جدة ومندوب الكويت لدى منظمة املؤمتر االسالمي 

علي سلمان الهيفي.
واستقبل سموه رئيس واعضاء الهيئة التنفيذية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت حيث اكد سموه على 
اهمية العلم واملعرفة في بناء االمم وصناعة املستقبل 
النه العنصر االساسي في بناء الوطن ورقيه مؤكدا 
سموه البنائه الطلبة على ضرورة االهتمام بالتحصيل 

العلمي للمشاركة في بناء مستقبل دولتهم كما حثهم 
سموه على ضرورة الظهور باملظهر املشرف ملتزمني 
بتقاليد وعادات وطنهـــم وتعاليم دينهم احلنيف 
وان يكونوا خير سفراء لبلدهم في جميع احملافل 
العلمية. وقد اكد الوكيل املساعد للشؤون احمللية 
بديوان ســـمو ولي العهد الشيخ احمد اجلابر على 
اهمية االخذ بتوجيهات سموه التي ستكون نبراسا 
ومنهجا ينير الطريـــق البنائه الطلبة في حتقيق 
آمالهم وتطلعاتهم املستقبلية كما اشاد بدعم القيادة 
السياســـية الدائم البنائها الطلبة من خالل تذليل 
جميع الصعاب التي تعيق مسيرتهم العلمية وقد 

قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه املناسبة.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
مبارك الفيصل والوكيل املساعد للشؤون احمللية 

بديوان سمو ولي العهد الشيخ احمد اجلابر.
الى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد امس بقصر بيان رئيسة مركز العمل التطوعي 

الشيخة امثال االحمد.

سموه التقى المبارك والمضحي والفهد والدعيج والهيفي وأمثال األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخة أمثال األحمد

الشيخ د.محمد الصباح مستقبال د.إبراهيم اجلعفري

صاحب السمو األمير خالل لقائه رئيس جزر القمر  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك ود.صالح املضحي

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع املجلس األعلى للبيئة

الشيخ ثامر العلي مستقبال الوزير ديڤيد كوهني

استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمـــد الصبـــاح د.ابراهيم 
اجلعفري رئيس الوزراء العراقي 
السابق رئيس التيار االصالحي 
الوطني والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته الى البالد.
حضـــر اللقاء وكيـــل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهللا 
وســـفيرنا لدى العراق الفريق 
ركـــن م.الســـفير علـــي املؤمن 
ومدير ادارة املتابعة والتنسيق 
الســـفير خالد املغامس ومدير 
ادارة الوطـــن العربي الســـفير 
املباركي واملدير باالنابة  جاسم 
الدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وزير 
اللوغاني. كما  مفوض صالـــح 
استقبل الشيخ د.محمد الصباح 
الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي 
للدراسات االستراتيجية د.جون 
تشامبان وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
حضر اللقاء مدير عام املعهد 

الوزراء العراقي االسبق د.ابراهيم 
اجلعفري والوفد املرافق له.

اللقاء استعراض  ومت خالل 
الثنائية بني  العالقـــات  وبحث 
البلديـــن الشـــقيقني والقضايا 
ذات االهتمام املشترك اضافة الى 
آخر التطورات واملستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.

الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الشـــارخ واملدير باالنابة الدارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية وزير مفوض 
صالح اللوغاني ود.العنود الشارخ 

من جهاز االمن الوطني.
كما استقبل رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد رئيس 

بعمل دراسة للمجلس بشأن 
انشاء محطة لمعالجة المياه 
الصناعية في منطقة صبحان 
نظرا للمشـــاكل الناجمة من 
قيـــام بعـــض المصانع في 
صبحان بربط مجاري مخلفات 
مياهها الصناعية مع مجرور 
مياه االمطار وشبكة الصرف 

الصحي في المنطقة.
واشار الى ان الوزير د.صفر 
اكـــد ان هذه الدراســـة تأتي 
مساهمة من وزارة االشغال 
العبء  العامة للتخفيف من 
البيئي فـــي منطقة صبحان 
وللتشديد على ضرورة التزام 
المصانع بالشـــروط  هـــذه 
والمواصفات البيئية مضيفا 
ان المجلـــس االعلى للبيئة 

رحب بهذا االقتراح.
حضر االجتمـــاع اعضاء 
المجلس االعلى للبيئة وهم 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمـــد الفهد ووزيـــر النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبـــداهللا ووزيـــر الصحة 
د.هالل الساير ووزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ووزير 
التجـــارة والصناعـــة احمد 
المواصالت  الهارون ووزير 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 

االمة د.محمد البصيري.

مع الحادث.
وكشف ان المجلس االعلى 
للبيئة قـــرر رفع توصية الى 
الهيئة العامة للبيئة باالستعجال 
بعمل دراسة مسحية لمعرفة 
مدى الضرر الواقع على البيئة 
البحرية ولتحديد اآلثار المترتبة 
جراء توقف المحطة عن العمل، 
االمر الذي ادى الى تحويل جزء 
من مياه الصرف الصحي التي 

تصل للمحطة الى البحر.
واضاف المضحي ان المجلس 
االعلى للبيئـــة ناقش اقتراح 
عضو المجلس وزير االشغال 
الدولة لشؤون  العامة ووزير 
البلدية د.فاضـــل صفر حول 
قيـــام وزارة االشـــغال العامة 

عرض هذه المذكرة على مجلس 
ادارة الهيئة العامة للبيئة الذي 
سيعقد أول اجتماع له األسبوع 
المقبل بعد ان صدر اليوم قرار 

تشكيله».
وذكـــر ان المجلس األعلى 
للبيئـــة اطلع امس ايضا على 
ما جاء في مذكرة الهيئة العامة 
للبيئة بشأن الوضع البيئي في 
منطقة علي صباح السالم (ام 
الهيمان ســـابقا) وعلى نتائج 
الحمالت والجوالت التفتيشية 
على المصانـــع الموجودة في 

منطقة الشعيبة الغربية.
واضاف «اشارت هذه المذكرة 
الى ان المرحلة األولى للجوالت 
التفتيشـــية علـــى المصانع 

الموجودة في منطقة الشعيبة 
الغربية أكدت وجود مخالفات 
على ٣٦ مصنعا من اجمالي عدد 
المصانع الـ ٥٧ التي تم الكشف 

عليها».
وتابـــع «امـــا بخصـــوص 
الثانيـــة للجوالت  المرحلـــة 
التفتيشية فتشمل ١٢٧ مصنعا 
سيتم قريبا االنتهاء من الكشف 

عليها ومعاينتها.
وقال د.المضحي ان المجلس 
االعلـــى للبيئـــة اســـتعرض 
االجراءات التي تمت بشأن حادث 
توقف محطة مشرف للصرف 
الصحي عن العمل ومدى الضرر 
الـــذي اصاب المحطـــة وآلية 
العامة للبيئة  الهيئـــة  تعامل 

ترأس رئيس مجلس الوزراء 
بالنيابة ووزير الدفاع ورئيس 
المجلس األعلى للبيئة الشيخ 
جابر المبارك في قصر بيان أمس 
اجتماعا للمجلس األعلى للبيئة. 
واعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة ومقرر المجلس األعلى 
للبيئـــة د.صالح المضحي ان 
المجلس وافق على قرار تعيين 
٨ مـــن أصحـــاب االختصاص 
والخبرة كأعضاء لمجلس ادارة 

الهيئة العامة للبيئة.
وأضاف المضحي في تصريح 
لـ «كونا» عقب االجتماع «هؤالء 
األعضـــاء هم مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة د.علي المضف 
ومدير عام بلدية الكويت احمد 
الصبيح ونائب مدير عام معهد 
العلمية  الكويـــت لالبحـــاث 
للشؤون العلمية د.محمد سلمان 
النفطي،  القطـــاع  وممثل عن 
اضافة الى اربعة خبراء في مجال 
البيئة هم د.ســـامي اليعقوب 
الجـــاراهللا ود.جمال  ود.رواء 

الحبيل ود.رنا الفارس».
المجلس األعلى  ان  وقـــال 
للبيئـــة اطلـــع امـــس علـــى 
المذكـــرة المرفوعة من الهيئة 
العامة للبيئة بشـــأن تطبيق 
العقوبـــات والجـــزاءات على 
المخالفة في منطقة  المصانع 
ان  الغربية، مضيفا  الشعيبة 
«المجلـــس األعلى للبيئة قرر 
اتبـــاع اإلجـــراءات القانونية 
الســـليمة وتطبيقها من خالل 

األمير استقبل المبارك والمضحي ورئيس ديوان المحاسبة

المضحي: «األعلى للبيئة» اطلع على نتائج التفتيش
على مصانع أم الهيمان وآثار توقف محطة مشرف عن العمل

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيــــس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك حيث قدم لسموه د.صالح 
املضحي وذلك مبناسبة تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة 

للبيئة.

واســــتقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد استقبل سموه الشيخ خالد اليوسف والشيخ 

صباح خالد اليوسف والشيخ عذبي خالد اليوسف.
واســــتقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 

العدساني.

واســــتقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صبــــاح امس الرئيس احمد ســــامبي رئيس 
جمهورية جزر القمر الشقيقة والوفد املرافق له وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وذلك مبناسبة زيارته 

اخلاصة للبالد.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

صاحب السمو التقى ولي العهد وخالد اليوسف ونجليه ورئيس جزر القمر

ناقش إمكانية إنشاء محطة لمعالجة المياه الصناعية في صبحان

العلي والجاراهللا بحثا مع مساعد وزير الخزانة 
األميركي العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

استقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي امس مساعد وزير اخلزانة األميركي 
لشؤون متويل االرهاب ديڤيد كوهني والوفد املرافق 
له. ومت خالل اللقاء بحث ســــبل تعزيز التعاون 
ملكافحة االرهاب بــــني الكويت والواليات املتحدة 
األميركية واستعراض العالقات الثنائية والقضايا 
ذات االهتمام املشترك اضافة الى آخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية. 
كما استقبل وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد 

اجلاراهللا صباح امس ديڤيد كوهني مساعد وزير 
اخلزانة األميركي لشؤون متويل اإلرهاب والذي 
يقوم بزيارة رسمية للبالد في اطار جولة للتنسيق 
مع دول املنطقة ملكافحة متويل اإلرهاب وعمليات 
غسيل االموال. وقد استعرض اللقاء اجلهود املبذولة 
في هذا الشأن كما تطرق اللقاء الى بعض جوانب 
العالقات الثنائية بني البلدين وقد رافق الضيف 
السفيرة ديبورا جونز سفيرة الواليات املتحدة 

األميركية لدى الكويت.

الخالد أشاد بجهود «كونا» في إظهار 
الوجه الحضاري المشرق للبالد

وزير اإلعالم وعد بإقرار كادر العاملين في الوكالة

اســـتقبل رئيس مجلس االدارةـ  املدير العام 
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) الشـــيخ مبارك 
الدعيج امس مديـــر االدارة االقتصادية بوزارة 

اخلارجية الشيخ علي اخلالد.
ودار احلديث خالل اللقاء حول سبل تعزيز 
التعاون بـــني وكالة االنبـــاء الكويتية ووزارة 

اخلارجية ملا فيه مصلحة الكويت.
واعرب الشيخ علي اخلالد عن تقديره للدور 
االعالمي الذي تقوم به الوكالة في ابراز اجنازات 
وزارة اخلارجية ومختلف املؤسسات والهيئات 

في الكويت.
كما اشـــاد بجهود وكالة االنباء الكويتية في 

اظهار الوجه احلضاري املشرق للكويت.
من جانبه أكد الشيخ مبارك الدعيج ان وكالة 
االنباء الكويتية ال تدخر جهدا من اجل مصلحة 

الكويت معربا عن شكره وتقديره ملا تقدمه سفارات 
الكويـــت في الدول املختلفة من دعم ملراســـلي 
الوكالة في اخلارج مما له كبير االثر في تسهيل 

عملهم وأداء رسالتهم.
من جانب آخر وعد وزير االعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهللا ببذل اجلهود للعمل على 
اقرار كادر العاملني بوكالة االنباء الكويتية (كونا) 
الـــذي لم يطرأ عليه اي تغيير منذ ما يزيد على 

الـ ٣٠ عاما.
وقال رئيس نقابة العاملـــني بوكالة االنباء 
الكويتية (كونا) امين العلي عقب لقاء النقابة مع 
الشيخ احمد العبداهللا «اننا شرحنا اهمية الكادر 
ملا فيه من فائدة تعود على كل املوظفني ويساهم 
في احلفاظ على الكفاءات التي بدأت بالتسرب من 

الوكالة السيما خالل السنوات االخيرة».

ن�شتـري
جموهراتكم املر�شعة 

بالأملــا�س وال�شـاعـات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

يــوجــد لديــنــا جموهــرات 

و�ساعــات ثمينـة م�ستعملة

املبـــــــاركــــيـــــــــة - عمـــــارة �سنــــــــدوق الإ�ستثمـــــار العـــقـــــــاري

ت : 22460150/5

مندوبني ا�شرتاكات بالعمولة

1- لديــه �شيــارة

2- معرفة مبناطق الكويت

موظفات ت�شويق عرب الهاتف

99159553
لال�شتف�شار هاتف:

مطلوب ل�شركة كربى

محمد الخالد التقى رئيس الوزراء العراقي األسبق


