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ضمن آلية تنظيم جمع التبرعات

العاهل المغربي يقيم مأدبة عشاء 
تكريمًا لمحمد الصباح

العفاسي أصدر قرار السماح بجمع 
التبرعات عبر الـ »كي ـ نت«

أقام العاهل املغربي امللك 
محمد السادس مأدبة عشاء 
تكرميا لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح 
الذي يقوم بزيارة رسمية 
للمغرب تستمر ثالثة أيام 

بدأها أمس األول.
املأدبة بقصر  وحض���ر 
الليلة  الضيافة السويسي 
قبل املاضية مستشارا امللك 
محم���د معتص���م وعباس 
اجل���راري وأعض���اء ف���ي 
احلكومة املغربية يتقدمهم 
وزير الدولة امحند العنصر 

ووزراء الداخلية الطيب الشرقاوي واالقتصاد واملالية صالح 
الدين مزوار والنقل والتجهي���ز كرمي غالب واالتصال الناطق 
الرسمي باسم احلكومة خالد الناصري واألمني العام للحكومة 

املغربية ادريس الضحاك.
حضر املأدبة أيضا مدي���ر إدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ أحمد الناصر وسفيرنا لدى 
املغرب محمد الذويخ وأعضاء البعثة الديبلوماسية الكويتية 

املعتمدة حسن العمراني.
كما حض���ر املأدبة محافظ الرباط وعمدتها فتح اهلل ولعلو 
وقائد حاميتها العس���كرية اجلنرال محم���د الرودابي، إضافة 
الى عميد الس���لك الديبلوماسي العربي سفير دولة قطر صقر 
مبارك املنصوري وعدد من الش���خصيات املدنية والعسكرية 

املغربية.

 اصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي قرارا وزاريا بشأن 
تنظيم جمع التبرعات، ويقضي 
القرار في املادة األولى منه بإضافة 
فقرة جديدة للمادة 10 من الئحة 
تنظي���م جمع التبرع���ات ليتم 
»اجلمع عن طريق أجهزة نقاط 
البيع املستخدمة من خالل شركة 
اخلدمات املصرفية اآللية )كي - 
نت(«، ونصت املادة الثانية على 
ان »يعمل بهذا القرار من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية وعلى 
جهات االختصاص تنفيذه كل 

د.محمد العفاسيفيما يخصه«.

د.موضي احلمود 

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع املجلس األعلى للبيئة أمس

اخلريجون في لقطة تذكارية مع املقدم الركن سالم إبراهيم

رئيس األركان في لقطة تذكارية مع خريجي الدورة التقدمية الـ 22

»األعلى للبيئة«: وقف 8 منشآت عن العمل لمدة أسبوع ودراسة 
إيقاف العمل لمصانع الشعيبة الغربية في الفترة المسائية

قرر املجل����س األعلى للبيئة ف����ي اجتماعه 
الثالث برئاس����ة النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ورئيس املجلس االعلى 
للبيئة الشيخ جابر املبارك وحضور االعضاء 
والوزراء املعنيني وقف 8 منش����آت عن العمل 

ملدة اسبوع.
وذكر بيان صحافي للمجلس ان ستا من املنشآت 
التي اوقفت عن العمل تقع في منطقة الشعيبة 
الغربية وذلك ملخالفاتها البيئية اجلسيمة، كما 
قرر الزام مصنعني بتغيير التكنولوجيا املستعملة 
وتق����دمي ما يفيد بهذا الش����أن للمجلس االعلى 

للبيئة خالل ثالثة اشهر.
وأض����اف البيان ان املجل����س اوصى الهيئة 
العامة للصناعة بدراس����ة وقف العمل ملصانع 
الش����عيبة الغربية في الفترة املسائية وإعداد 
تقرير من اجلهات املعنية في منطقة عش����يرج 

الزالتها على ان يرفع التقرير الى رئيس املجلس 
االعلى للبيئة خالل اسبوعني ليتسنى عرضه 

على مجلس الوزراء.
وأش����ار البيان الى التوصي����ة بالعمل على 
وقف الصرف غير القانوني من مجرور الغزالي 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية ورفع تقرير بهذا 
الشأن للمجلس االعلى للبيئة خالل ثالثة اشهر 

يتضمن حال جذريا ونافذا للمشكلة.
وأشاد املجلس بتعاون بعض املنشآت التي 
ازالت مخالفاتها تطبيقا للقوانني املنظمة في حني 
اقر اغالق املصانع غير امللتزمة اسبوعا اخر وهي 

اربعة مصانع في الشعيبة الغربية.
يذكر ان الشيخ جابر املبارك رحب في بداية 
االجتماع بانضمام االعضاء الشيخ ابراهيم الدعيج 
الصباح والشيخة امثال االحمد الصباح ود.جاسم 

بشارة الى املجلس االعلى للبيئة.

دورات التدريب التشبيهي تعزز مهارات »الحرس«

رئيس األركان: الدورات التقدمية تصقل منتسبي الجيش

بحضور آمر امليادين بالوكالة بقيادة التعليم 
العسكري في احلرس الوطني املقدم الركن سالم 
إبراهيم، احتفل بتخريج دورات ميدان التدريب 
التشبيهي مبعسكر كاظمة، وقد تعددت دورات 
ميدان التدريب التش����بيهي بني دورة مدربي 
مشبهات أسلحة خفيفة ودورة مشغلي مشبهات 

الهمر ودورة مشبهات الباندور.
وتعتبر هذه الدورات من الدورات احلديثة 
واملتط����ورة في العلوم العس����كرية اخلاصة 
بالتمارين التكتيكية العس����كرية التي تهدف 

الى صقل اخلبرات واملهارات لرفع مس����توى 
منتسبي هذه الدورات وتطوير مستواهم العلمي 
والعملي، ما يس����هم في تشغيل أقسام ميدان 
التدريب التش����بيهي بكفاءة عالية وبحرفية 
وإتقان. وأش����اد املقدم الركن س����الم إبراهيم 
بخريجي ال����دورة وحثهم على بذل املزيد من 
اجلهد والعطاء لتطوير قدراتهم في هذا املجال 
ليتسنى لهم القيام بدور املعلم لهذه األجهزة 
احلديثة املتطورة في املواسم التدريبية املقبلة 
وفقا للتوجيه����ات الكرمية من قيادة احلرس 

الوطني، ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني ووكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي خلدمة الوطن العزيز في 

ظل القيادة الرشيدة.
حضر احلفل آمر ميدان التدريب التشبيهي 
املق����دم الركن مناحي دهيم وركن اول تدريب 
املشبهات الرائد احمد جرمان وركن أول تدريب 
املايلز واألسلحة بالوكالة النقيب ناصر مجبل 

وضباط احلرس الوطني.

احتفل معهد القوة اجلوية في اجليش امس 
بتخريج الدورة التقدمية للضباط رقم 22 والتي 
انتسب اليها مجموعة من الضباط البحرينيني 
والدورة التأسيسية رقم 21. وقالت رئاسة االركان 
العامة للجيش في بيان صحافي ان احلفل جاء 
برعاية وحضور رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن أحمد اخلالد وشكر الفريق احمد 
اخلالد احملتفى به���م ونقل لهم تهنئة ومباركة 

النائب األول لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك وهّنأهم بالتخرج 
وحصولهم على هذه النتائج الطيبة. واش���اد 
الفريق احمد اخلالد مبشاركة ضباط من البحرين 
مع الكويتيني مبثل هذه الدورات لكسب املعرفة 
وتبادل اخلبرات التي تعود بالنفع على اجلميع 
مثمنا اجلهود املبذولة في قيادة القوة اجلوية 
متمنيا لهم التوفيق. كم���ا متنى الفريق احمد 

اخلالد أن يحفظ الكويت في ظل قيادة صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. وحضر حفل التخرج رئيس هيئة 
التعليم العس���كري ومساعد آمر القوة اجلوية 
والدفاع اجلوي واملستشار في السفارة البحرينية 

لدى البالد وعدد من قادة اجليش.

الشيخ د.محمد الصباح

القاهرة ـ هناء السيد
زارت وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
املكتب الثقافي بس���فارتنا لدى القاهرة، حيث أشادت باجلهود التي 
يبذلها القائمون على املكتب خلدمة أبنائنا الطلبة وتذليل أي عقبات 

قد يتعرضون لها خالل مسيرتهم التعليمية.
وأكدت د.احلمود أهمية جودة التعليم ومخرجاته حتى تتناسب 
مع احتياجات س���وق العمل خاصة في ظل التحديات الراهنة التي 
تتطلب التس���لح بالعلم والتكنولوجيا التي يحتاجها سوق العمل 

بالكويت لالستمرار في عملية التنمية.
وقالت انها بحثت خالل زيارتها مع املسؤولني والقائمني باملكتب 
جملة من القضايا واملوضوعات التي تتعلق بسير عمل املكتب الثقافي 
وأهم القضايا التي تتطلب مناقشتها وبحثها مع مسؤولي التعليم 

العالي في وزارة التعليم العالي املصرية.

الحمود تفقدت مكتبنا الثقافي في القاهرة: 
ضرورة تناسب جودة التعليم مع سوق العمل

لجنة وطنية لمتابعة تطبيق لوائح »الصحة العالمية«
حنان عبدالمعبود

اصدر وزير الصحة د. هالل الساير قرارا وزاريا 
تنظيميا خاص���ا بأعمال الرقابة الصحية في عدة 
قطاعات، منها ما يختص بالرقابة على األشخاص 

القادمني إلى الكويت م���ن جهات موبوءة ببعض 
األمراض املعدية، وكذلك ما يختص بالرقابة على 
احلجاج العائدين إلى البالد، وغيرها من االحتياطات 

الصحية للوقاية من األمراض السارية.

الشيخ ثامر العلي

دارين العلي
في اطار جوالته التفقدية 
على املنشآت التابعة لوزارة 
الكهرباء واملاء لالطمئنان على 
جاهزية واستعداد حرس أمن 
البالد،  املنشآت احليوية في 
زار نائب رئيس جهاز األمن 
الوطني الشيخ ثامر العلي أمس 
مبنى مركز املراقبة والتحكم 
في منطقة اجلابرية ومحطة 

الشويخ لتوليد الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في وزارة 
الكهرباء واملاء ان هذه اجلوالت 
التنس���يق  تأتي ضمن اطار 
األمني ب���ني اجلهاز من جهة 
وبني حراس أمن منشآت وزارة 
الكهرباء واملاء لالطمئنان على 
سالمة الوضع األمني في تلك 

املنشآت.

حراسة تلك املنشآت، حيث 
أشاد بدقة الترتيبات األمنية 
التي يتمت���ع بها مبنى مركز 
املراقبة والتحك���م باعتباره 
العقل املشغل ملرفق الكهرباء 

في البالد.
ولفت الى التنسيق املتبادل 
بني وزارة الكهرباء واملاء ممثلة 
مبنشآتها احليوية من جهة 
وجهاز األمن الوطني من جهة 

أخرى.
مش���يرا ال���ى ان الوزارة 
تقوم ب���ني  الفينة واالخرى 
برفع تقارير دورية الى اجلهاز 
تش���رح فيه وضع احلراسة 
األمنية في تلك املنشآت، علما 
السابقة شملت  ان اجلوالت 
محطات الصبي���ة والدوحة 

الشرقية والدوحة الغربية.

موضحا ان العلي والوفد 
املرافق له اس���تمع الى شرح 
مفص���ل من قيادي���ي وزارة 
الكهرباء واملاء والقائمني على 

لالطمئنان على جهوزية أمن المحطات

ثامر العلي زار مركز المراقبة في الجابرية 
ومحطة الشويخ لتوليد الكهرباء


