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ق����ام رئيس الهيئ����ة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي بزيارة 
الى ديوان احملاسبة التقى خاللها 
الدي����وان عبدالعزيز  رئي����س 
العدساني، حيث ناقشا بعض 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك 

واملتعلقة بالبيئة.
الزي����ارة، اجتمع  وخ����الل 
الديوان  د.املضحي مع وكي����ل 
باالنابة اسماعيل الغامن وفريق 
البيئة بوحدة الرقابة على االداء، 
حيث ش����اهد عرضا موجزا عن 
التي نفذها  رقابة االداء واملهام 
الديوان بخصوص الرقابة البيئية 

وخطط العمل املستقبلية.
كما اس����تعرض تفعيل تقرير الديوان اخلاص بأداء الهيئة العامة 
للبيئة وبحث اوجه التعاون بني ديوان احملاسبة والهيئة العامة للبيئة 

اثناء تنفيذ املهام الرقابية اخلاصة بالرقابة البيئية.
ومتت مناقشة رؤية الهيئة املستقبلية بخصوص مجاالت الرقابة 
البيئية واملعايير املعمول بها في الهيئة وفقا للقرار رقم 210 لس����نة 
2001 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة وما مت بخصوص 
اللجنة املشكلة بالهيئة لدراس����تها باعتبارها احد املعايير املهمة في 

الرقابة البيئية.

عبدالعزيز العدساني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي صاحب السمو األمير خالل لقائه د.صالح املضحي وم.إياد اخلرافي وفريق عمل موسوعة الشعاب املرجانية بالكويت

صاحب السمو التقى ولي العهد ومحافظ البنك المركزي والمضحي وإياد الخرافي وتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني

األمير أشاد بجهود النادي العلمي في تشجيع المخترعين والمبدعين ودعم أنشطتهم

اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس محاف���ظ البنك املركزي ورئيس فريق العمل 
املهني املتخصص ذي الصفة التنفيذية ملتابعة ومعاجلة انعكاسات 
األزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها على الوضع االقتصادي 

واملالي في البالد الشيخ سالم العبدالعزيز.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان ظهر امس مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي 

ورئي���س مجلس إدارة النادي العلمي م.إي���اد اخلرافي وفريق 
عمل موسوعة الشعاب املرجانية بالكويت، حيث أهدوا سموه 
كتابا حمل عنوان »املوس���وعة املصورة للشعاب املرجانية في 

دولة الكويت«.
وقد حضر املقابلة وزير ش���ؤون الديوان األميري الش���يخ 

ناصر صباح االحمد.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان ظهر امس رئيس مجلس ادارة النادي العلمي م.اياد اخلرافي 

واعضاء مجلس االدارة.

هذا وأش���اد س���موه باجلهود التي يقوم بها النادي العلمي 
وأعضاؤه في تش���جيع املخترعني واملبدعني ودعم أنش���طتهم 
العلمي���ة لتحقيق املزيد من اإلجنازات لرفع اس���م الكويت في 
مختلف احملافل الدولية ومضاعفة اجلهود لتقدم الوطن العزيز 

وعلو شأنه.
وقد حضر املقابلة وزير ش���ؤون الديوان األميري الش���يخ 

ناصر صباح االحمد.
واحتفل بقصر بيان صباح امس بتسلم صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح االحمد أوراق اعتماد السفير فرانسيس فرانك 

رميون بيكر سفيرا للمملكة املتحدة، وذلك كسفير لبالده لدى 
الكويت. وحضر مراسم االحتفال وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الش���يخ علي اجلراح ووكيل الديوان األميري ابراهيم 
الشطي ومدير مكتب صاحب السمو األمير احمد الفهد ورئيس 
املراسم والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبداهلل ومدير ادارة 
املراسم بوزارة اخلارجية السفير ضاري العجران ورئيس هيئة 

احلرس األميري اللواء ركن طالل املسلم.

صاحب السمو يرعى اليوم حفل تكريم الطلبة المتفوقين

المضحي بحث تقرير »المحاسبة«
الخاص بأداء هيئة البيئة

70 مليون دينار الميزانية العامة لـ»التسليف«
فرج ناصر

كشف مصدر مس����ؤول في بنك التس����ليف واالدخار ان امليزانية 
العمومية للبنك بلغت 70 مليون دينار، مش����يرا الى ان صافي ارباح 
البن����ك في ازدياد. وتوقع ان تتم مناقش����ة هذه امليزانية وامليزانيات 
التقديرية للبنك للس����نوات املقبلة خالل االجتماع املتوقع عقده في 
االس����بوع االول من مارس املقبل برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد. من جانب آخر، ناقش مجلس ادارة بنك التسليف واالدخار 
آخر املس����تجدات على وضع البنك ومنها تقارير اللجان املنبثقة عن 
مجلس االدارة واخلاصة بالتقارير الدورية على اعمال البنك باالضافة 

الى االعمال واملواضيع اخلاصة بالبنك.

ناقش مع العدساني القضايا المشتركة

يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
فيش��مل برعايته حفل تكرمي الطلبة املتفوقني دراس��يا 
واملبدعني خلريجي الثانوي��ة العامة واملراحل االنتقالية 
للعام الدراس��ي 2009/2008 مبنحهم »جائزة أمير دولة 
الكويت للتفوق واإلبداع«، وذلك في متام الساعة العاشرة 

والنصف من صباح اليوم على مسرح قصر بيان.
هذا، وأناب س��موه وزير ش��ؤون الديوان األميري 

الشيخ ناصر صباح األحمد.
الى ذلك، قالت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
ان تفضل صاحب الس��مو األمي��ر برعاية حفل تكرمي 
الطلبة املتفوقني دراس��يا واملبدع��ني خلريجي الثانوية 
العامة واملراحل االنتقالية يعكس اهتمام ودعم س��موه 
الالمحدود للعملية التربوية وحرصه على ابنائه، السيما 

من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة.
ودعت السديراوي في بيان صحافي الطلبة الى املثابرة 
للحفاظ على التفوق باعتبارهم ثمار هذا الوطن الطيب، 

مش��يرة الى ان »متيزهم جاء بعد حصاد جهد موصول 
رعته أياد أمينة ومربون أفاضل«.

ومتنت التوفيق للجميع ومزيدا من التفوق واالبداع 
والتقدم واالزدهار، مؤكدة ان الكويت بحاجة ماسة الى 
املبدع��ني واملتميزين من ابنائها لرفع اس��مها عاليا في 

احملافل احمللية واالقليمية والدولية.
م��ن جهتها، اكدت وكيلة الوزارة املس��اعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني باملناسبة ان هذا الدعم مبنزلة الدافع 
احلقيقي لكل اجناز وتفوق سطره االبناء لبلدهم الكويت 
التي حتتفل هذه االيام باالعياد الوطنية مما يعطي بعدا 
وطنيا لهذا اللقاء الك��رمي. من جانب آخر، أكدت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان حرص 
الوزارة على تأصيل وترسيخ الوالء للوطن وتأكيد الوحدة 

الوطنية خالل اعداد ابنائها يعد من أهم أولوياتها.
وقالت احلمود ل� )كونا( مبناسبة االحتفاالت باالعياد 
الوطنية ان الوزارة في جميع قطاعاتها واداراتها تتحمل 

مس��ؤولية تنش��ئة املواطن الصالح الى جانب االس��رة 
وجهات اخرى للنهوض مبسؤولياته في مجاالت احلياة 

املختلفة.
واضاف��ت ان الوزارة تتابع باهتم��ام رعاية اجلانب 
الوجداني وبناء الشخصية الوطنية املتكاملة ذات الوالء 

الراسخ للوطن من خالل الوسائل التعليمية املتعددة.
وأكدت ان هناك عناية كبيرة في املناهج الدراس��ية 
واألنشطة املدرسية لتأصيل القيم االسالمية والكويتية 
وترس��يخها ف��ي نفوس األبن��اء ليصبح��وا مواطنني 
يجعلون مصلحة الوطن دائم��ا نصب أعينهم ومقدمة 

على سواها.
وأوضحت ان الطريق الصحي��ح للتقدم واالزدهار 
البد ان يبدأ املواطنة احلقة، وان تكون منطلقات السير 
ف��ي دروبه م��زودة بالقيم الش��امخة، وان تلتقي كلمة 
اجلميع على جعل الوالء للوط��ن مقدما على أي انتماء 

أو والء آخر.

صنع���اء � كونا: قال رئيس بعثة 
اله���الل االحم���ر في اليمن مس���اعد 
العنزي ان الشاحنات الكويتية احململة 
باملساعدات االنسانية لليمن للذين 
تضرروا نتيجة االح���داث الداخلية 
الوديعة في السعودية  عبرت منفذ 

متجهة الى صنعاء.
وأكد العنزي ان الشاحنات الكويتية 
محملة مبواد اغاثية مختلفة ومواد 

غذائية متنوعة وبطانيات ويرافقها 
عدد من متطوعي جمعية الهالل االحمر 

الكويتي.
واضاف ان هذه الدفعة الثالثة من 
التي  املتنوعة  املساعدات االنسانية 
تفضل بها صاحب الس���مو األم���ير 
الشيخ صباح األح���مد لالشقاء في 
اليمن الذين تض���رروا من االحداث 

االخيرة.

وذكر ان املس���اعدات االنس���انية 
من جمعي���ة الهالل االحمر س���وف 
تسلم مباش���رة الى الصليب األحمر 
اليمن���ي ال���ذي س���يقوم بتوزيعها 
مبشاركة متط���وعي اجلمعية على 
املتضررين من االح���داث الداخلي���ة 

في اليم���ن.
واثنى على جهود سفير الكويت لدى 
السعودية الشيخ حمد اجلابر العلي 

الصباح في التنسيق واملتابع��ة منذ 
دخول الشاحنات الكويتية االراضي 
السعودية حتى خروجها عبر احلدود 

السعودية - اليمنية.
كما اشاد العنزي بجهود االشقاء 
في السعودية ومنهم جمعية الهالل 
السعودي التي سهلت مهمة جمعية 
اله���الل االحمر الكويت���ي من خالل 
تس���خير كافة االمكانات للشاحنات 

الكويتي���ة احململة بامل���واد االغاثية 
اليصالها الى اليمن.

واشاد أيضا بجهود رئيس جمعية 
الهالل األحمر الكويتي برجس حمود 
البرجس باشرافه على ارسال املساعدات 
مؤكدا »ان هذا التحرك من خالل الهالل 
االحمر يبقي الكويت دائما ضمن الدول 
السباقة في تقدمي املساعدات االنسانية 

لالشقاء في اليمن«.

الدفعة الثالثة من المساعدات الكويتية لليمن تعبر منفذ الوديعة


