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ولي العهد استقبل المبارك وسفيرنا لدى األرجنتين

اس����تقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 
الوزراء باإلناب��ة ووزي��ر ال�دفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كما اس����تقبل س����موه بقصر بيان صباح 
امس سفيرنا لدى جمهورية االرجنتني سعود 

الرومي.
واستقبل س����موه بقصر بيان صباح امس 
محمد ناصر احلمدان ود.جاسم محمد احلمدان 

والعميد الركن متقاعد حمد محمد احلمدان.
كما استقبل سموه بقصر بيان امس م.سالم 
احمد جروان. إلى ذلك، يغادر ممثل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى مملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة كرمية 
من اخيه امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين وذلك حلضور افتتاح معرض 

البحرين الدولي للطيران اليوم.

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح بقصر بيان وزير الدولة لشؤون النقل والطرق 
واجلسور بجمهورية السودان مبروك مبارك سليم والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
حضر اللقاء مدير ادارة الوطن العربي السفير جاسم املباركي. 
على صعيد آخر، اقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح مأدبة غداء على ش���رف وزير خارجية 

البوسنة والهرسك سفني الكالي مبناسبة زيارته الى البالد.
حضر مأدبة الغداء مدير ادارة اوروبا السفير الشيخ علي عبداهلل 
االحمد ومدير ادارة املراسم السفير ضاري العجران واملدير باالنابة 
الدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير 
املفوض صالح اللوغاني ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية هشام الوقيان وسفيرا البلدين.

سموه التقى الحمدان وجروان

الشيخ د.محمد الصباح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير سعود الرومي

صاحب السمو األمير مستقبال األمير علي بن احلسني بحضور سمو ولي العهد

صاحب السمو األمير مستقبال نائب وزير اخلارجية اليوناني

الشيخ أحمد الفهد متوسطا غازي الياور وعبداهلل الفارس وبعض احلضور في احلفل

الشيخ أحمد الفهد وغازي الياور وعبداهلل الفارس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير خارجية البوسنة والهرسك

محمد الصباح التقى وزير النقل السوداني 
وأولم على شرف وزير الخارجية البوسني

األمير تلّقى دعوة رسمية لزيارة اليونان 
واستقبل وزير خارجية البوسنة والياور وعلي بن الحسين 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
العهد  صباح امس س���مو ولي 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس نائب وزير خارجية 
اليونان س���بيروس  جمهورية 
كوفيل���س والوف���د املرافق له، 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
من الرئيس كارلوس بابولياس 
رئيس جمهورية اليونان الصديقة 
تعلقت بتعزيز العالقات الثنائية 
البلدي���ن الصديقني وآفاق  بني 
توس���يع اطر التع���اون في كل 
املجاالت ومبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة، كما تضمنت الرسالة 
دعوة س���موه لزيارة جمهورية 
اليونان الصديق���ة. وقد اعرب 
س���موه ع���ن س���عادته بتلبية 

الدعوة.
كما وجه س���موه دعوة الى 
الرئي���س كارل���وس بابولياس 

الشيخ علي اجلراح ووكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل.

كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس وزير خارجية 
البوس���نة والهرسك  جمهورية 

رئيس جمهورية اليونان الصديقة 
لزيارة الكويت.

حض���ر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير ش���ؤون الديوان االميري 

سفني الكالي والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حض���ر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير ش���ؤون الديوان االميري 

الشيخ علي اجلراح.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صب���اح امس وبحضور س���مو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
صاحب السمو امللكي االمير علي 
بن احلسني وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد رئيس 
جمهورية العراق السابق الشيخ 
غ���ازي الياور وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.
املقابل���ة نائب وزير  حضر 
شؤون الديوان االميري الشيخ 
عل���ي اجل���راح ومحافظ حولي 

عبداهلل الفارس.
واس���تقبل صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بقص���ر بيان ظه���ر امس وزير 
الدولة لش���ؤون النقل والطرق 
واجلسور بجمهورية السودان 
د.مبروك مبارك س���ليم والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.

صاحب السمو التقى ولي العهد والمبارك ووزير النقل السوداني

الفهد أولم على شرف غازي الياور

نائب  أق���ام 
رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة 
الدولة  ووزي��ر 
ل������ش������ؤون 
التنمية ووزير 
الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد حفل 
غداء على شرف 
الرئيس العراقي 
غازي  السابق 

الياور.

مصادر لـ »األنباء«: أجهزة تعقب لربط »البيئة«
 بصهاريج نقل المخلفات الصناعية السائلة خالل 3 أشهر

دارين العلي
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة في الهيئ���ة العامة للبيئة 
ان الهيئ���ة وبالتعاون مع جلنة تأهيل مواق���ع املرادم في مجلس 
الوزراء ستتمكن في غضون األشهر ال� 3 املقبلة من مالحقة سائقي 
الس���يارات الناقلة للمخلفات السائلة في حال انحرافها عن املكان 

احملدد لتفريغ حمولتها.
وقالت املصادر ان ذلك س���يتم عبر ربط جميع التناكر الناقلة 
للمخلفات عبر أجهزة مع الهيئة ملراقبة مسار الصهريج منذ خروجه 

من املصدر حتى وصوله الى مكان التفريغ وذلك ملنع الس���ائق من 
االنحراف عن املسارات احملددة وأماكن التفريغ والتحول إلفراغ حمولته 

في الصحراء او في املناهيل او في األماكن غير املخصصة.
ولفت الى ان ذلك يهدف الى تنظيم عملية النقل والتخلص من 
مش���كلة عدم التزام السائقني بأماكن تفريغ املخلفات فيرمونها في 
مناهيل وزارة األش���غال، ما يؤثر على احملطات وكذلك تؤثر على 
الغطاء النباتي في حال رميها في املناطق البرية، عدا ما حتويه من 

مواد خطرة مضرة بالبيئة والصحة بشكل عام.

لمنعها من االنحراف عن مسارها وإفراغ حمولتها في المناطق البرية أو المناهيل


