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ولي العهد استقبل الخرافي والفضالة

الكويت وّقعت اتفاقية توأمة مع مقاطعة األين الفرنسية

رئيس الوزراء استقبل سفيري اليابان والڤاتيكان

الدوسري: عملية تطوير شاملة في قطاع المرور
اكد وكيل وزارة الداخلية املساعد مدير عام االدارة 
العامة للمرور اللواء محمود الدوسري، ان قطاع املرور 
يقوم بعملية حتديث واسعة النطاق في اطار توجيهات 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بضرورة ان يشمل 

التطوير كل قطاعات وزارة الداخلية.
واشاد اللواء الدوسري، خالل افتتاحه امس املعرض 
الدائم التوعوي واالرشادي في قسم اختبار القيادة في 

مرور محافظة االحمدي، بالتطورات التي حدثت خالل 
االشهر املاضية ووصفها بأنها نقلة نوعية غير مسبوقة 
داخل مرافق ادارة مرور االحمدي. واوضح ان عملية 
التطوير ينبغي ان تشمل اجراءات العمل باالضافة الى 
ما حلق مبستوى املبنى واملرافق من حتديث. وشدد 
على ان وزارة الداخلية ممثلة بقياداتها العليا تقف 

مع من يعمل ويجد ويسعى لتطوير ادارته.

الخالد تسّلم رسالة دكتوراه من العزب

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس مجلس 

األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل س����موه بقصر 
السيف أمس املستشار بالديوان 
األميري الش����يخ أحمد احلمود 
اجلابر. كما استقبل سمو ولي 
العهد الش����يخ نواف األحمد في 
الس����يف صباح  ديوانه بقصر 
أمس صالح الفضالة. كما استقبل 
سموه بقصر السيف صباح امس 
مختار منطقة تيماء خالد دميثير 
العنزي. واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس د.فهد مبارك 

الهاجري.

بورغ ان برس )فرنسا( � كونا: 
الش����يخ  وق����ع محافظ االحمدي 
د.إبراهيم الدعي����ج أمس اتفاقية 
توأمة للتعاون املش����ترك وتبادل 
اخلبرات مع مقاطعة األين الفرنسية 
الرئيس املكلف  التي مثلها نائب 
لشؤون السياحة والقضايا عبر 

احلدود غي الرماجنا.
جاء ذلك بعد ان استمع محافظ 
االحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
والوفد املرافق له لعرض عام حول 
سياسات حماية البيئة ومعاجلة 
النفايات ومياه الشرب وجتفيف 
املستنقعات التي تتبعها املقاطعة 
والت����ي تضم ثمان����ي محافظات 
وعاصمتها ب����ورغ ان برس قدمه 
الس����ياحية  اللجنة  كل من مدير 
للمقاطع����ة كارل جول����ي ومدير 
الع����ام للمقاطعة  مكتب املجلس 

ايريك بالوس.
وأعرب محاف����ظ االحمدي في 
كلمة ألقاه����ا اثر توقيع االتفاقية 
عن شكره حلفاوة االستقبال التي 

استقبل سم��و رئي��س مجلس 
الوزراء الشي��خ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس سفير الياب��ان 
لدى الب��الد ماساتوش��ي موت��و 

مبناسب��ة انتهاء فترة عمله.
كما استقبل السفير البابوي 
للكرسي الرسولي الڤاتيكان لدى 
البالد املطران بيار راجيك مبناسبة 

توليه مهام منصبه اجلديد.
حضر املقابلتني وكيل ديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.

اس���تقبل رئيس جهاز 
األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد في مكتبه امس د.فالح 
العزب حيث قدم له نسخة 
من رسالة الدكتوراه بعنوان 
»الرقابة البرملانية وحدودها 
الدستور« والتي نالها  في 

من جامعة القاهرة.
الش���يخ  وق���د أش���اد 
محم���د اخلال���د بالدكتور 
العزب متمنيا له التوفيق 

والنجاح.

سموه التقى أحمد الحمود والهاجري ومختار تيماء

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد احلمود اجلابر

الشيخ د.إبراهيم الدعيج وغي الرماجنا أثناء توقيع االتفاقية

صاحب السمو األمير خالل لقائه وفاء احلريبي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير االندونيسي

الشيخ محمد اخلالد يتسلم الرسالة من د.فالح العزب

األمير استقبل الخرافي والسفير اإلندونيسي

اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
سفير اجلمهورية االندونيسية لدى الكويت 
فيصل اسماعيل وذلك مبناسبة انتهاء فترة 
عمله سفيرا لبالده. وحضر املقابلة نائب 
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي 

اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس 
وفاء احلريبي حيث قدمت لسموه مشروع 
احليد املرجان���ي الصناعي لتأهيل البيئة 

البحرية.

صاحب السمو تسّلم مشروعًا لتأهيل البيئة البحرية من الحريبي

الجار اهلل التقى سفراء
السعودية واليابان وألمانيا

تخريج 3 ضباط كويتيين
من كلية الدفاع الوطني في سورية

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رس����الة خطية من وزير خارجي����ة جمهورية املالديف احمد 
شهيد تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها. 
ومن جانبه اس����تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل صباح 
امس سفير اململكة العربية السعودية لدى البالد د.عبدالعزيز الفايز. 
واس����تعرض اللقاء جانبا من العالقات الثنائية بني البلدين واألمور 
ذات االهتمام املش����ترك وآخر املس����تجدات في املنطقة. كما استقبل 
ماستو ش����ي موتو سفير اليابان وذلك مبناس����بة انتهاء فترة عمله 
كس����فير لبالده لدى الكويت، كذلك استقبل ميشائيل فوربس سفير 
جمهورية أملانيا االحتادية وذلك مبناس����بة انتهاء فترة عمله كسفير 

لبالده لدى الكويت.

دمش���ق � كونا: 
امللح�������ق  أش���اد 
املق��دم  العسكري 
عادل العنزي امس 
عالق����ات  بعم��ق 
التعاون التي تربط 
بني الكويت وسورية 
في مختلف املجاالت 
خاص���ة في املجال 
العس���كري ال���ذي 
وصفه بأنه »متميز 

ومستمر«.
ج���اء ذل���ك في 
تصري���ح أدل�ى به 
ل� »كونا« مبناسبة 
تخري���ج 3 ضباط 
املقدم  كويتيني هم 
الظاهر  ركن فضل 
واملقدم ركن مبارك 
الش���مري واملقدم 
ركن احم���د دبيان 

من الدورة التاسعة لكلية الدفاع الوطني في سورية ونيلهم 
شهادة عليا.

وأكد العنزي أهمية الدورات التدريبية التي يتلقاها الدارسون 
في كلية الدفاع ودورها في تأهيل الكوادر االدارية والقيادية، 
مشيرا الى ان مش���اركة وزارة الدفاع الكويتية في مثل هذه 
الدورات يأتي في إطار التعاون بني األكادمييتني العسكريتني 

الكويتية والسورية وفي تبادل اخلبرات والزيارات.
ومتنى ان تتيح هذه الدورة التي استمرت عاما أمام منتسبي 
وزارة الدفاع الكويتية فرصة االطالع والتعرف على اخلبرات 

العسكرية املشتركة واالستفادة منها.
وهنأ امللحق العسكري الضباط الكويتيني بحصولهم على 
هذه الش���هادة العليا، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وخدمة 
بلدهم الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته حرص القيادتني الكويتية 
والسورية على االرتقاء بالعالقات في مختلف املجاالت خاصة 

املجال العسكري الى مستويات اكبر.
وش���ارك في حفل التخريج وزير الدفاع السوري العماد 
علي حبيب ورئيس األركان العامة للجيش السوري العماد 
داود راجحة ومدير األكادميية العسكرية العليا اللواء احمد 
اخلطيب وسفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني ومساعد امللحق 

العسكري لشؤون التدريب املقدم عبداهلل النهام. 

خالد اجلار اهلل الشيخ د.محمد الصباح

املقدم عادل العنزي

ترقية 18 ضابطًا في »اإلطفاء«
أص����در مدير ع����ام اإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاس����م 
املنصوري قرارا إداريا بترقية 
عدد من ضباط اإلدارة العامة 
لإلطف����اء من رتب����ة مقدم الى 
رتبة عقي����د وذلك اعتبارا من 
تاريخ 2010/6/30، وفيما يلي 
الى  املرقيني  أس����ماء الضباط 

رتبة عقيد:
 ٭سعد سيف محمد العتيبي

 ٭اياد عيسى علي احلمر

محم����د  ابراهي����م   ٭ولي����د 
املشوطي

 ٭جمال بدر ناصر البليهيص
 ٭منصور طلق سعد خرشان
 ٭ناصر عبدالهادي الهاجري
 ٭طارق عبدالرحمن املنيس

منص����ور  محم����د   ٭ط����الل 
الصراف

 ٭محمد حيدر علي احملميد
عوي����د  جحي����ل   ٭عيس����ى 

الرشيدي

 ٭حسني أسد محمد علي
 ٭خالد عبداهلل فهد عويضه

 ٭طارق جاسم محمد السبتي
 ٭فيصل بدر رمضان حسني

 ٭س����ليمان يعق����وب محم����د 
اليعقوب

محم����د  حام����د   ٭يوس����ف 
الرشيدي

عاي����د  ج����زا   ٭عبدالك����رمي 
العتيبي

 ٭ناصر علي جاسم القبندي

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره المالديفي

العنزي أكد أهمية الدورات التدريبية للدارسين في الكلية

مضيف����ا ان الكويت تواجه نفس 
املشاكل البيئية وان كانت تختلف 

بالتفاصيل.
ووجه محافظ االحمدي دعوة 
لعمدة محافظ����ة األين والعاملني 
به����ا لزي����ارة الكوي����ت وتفعيل 

االتفاقية.

املرافق له  الكويتي  لقيها والوفد 
في مقر املقاطعة.

وأش����ار الى ان م����ا مت تقدميه 
من مواضيع ف����ي العرض ميس 
البشرية وهو مما تعانيه شعوب 
العالم وان تبادل املعرفة واخلبرات 
في هذا املجال مهم لكال الطرفني، 


