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رئيس الوزراء التقى»السكنية« تستدعي 4 مواطنين لمراجعتها

مستشار رئيس جيبوتي دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 4 مواطنني 
ملراجعتها أو من ينوب عنهم واملخصص لهم مساكن 
حكومية مبنطقة جليب الشيوخ ملراجعة املؤسسة 
مبقرها الكائن مبنطقة جنوب السرة )إدارة التوزيع( 
بالطابق األول قس����م متابعة املساكن املخصصة 
أثناء الدوام الرسمي خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ نش����ر هذا االعالن وفي حالة عدم احلضور 

سوف تتخذ املؤسسة اإلجراءات القانونية الالزمة 
بشأن الوحدات السكنية املخصصة لهم وهم: بدر 
مطلق ابراهيم العبيان بيت رقم 127 ق20 � جليب 
الشيوخ، عبيد محمد عبيد بوحواس بيت رقم 140 
ق7 � عبداهلل املبارك، عصام سالم صاهود محمد 
بيت رقم 205 ق A 5 � جابر االحمد، حس����ني علي 

عيسى حسن بيت رقم 231 ق3 � النهضة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف 
مستشار رئيس جمهورية جيبوتي 
لالستثمارات السيد فهمي احمد احلاج 

مبناسبة زيارته للبالد.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله جاسم اخلرافي

جانب من املساعدات اخلاصة مبتضرري باكستان

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ جابر اخلالد والشيخ د.محمد الصباح وروضان الروضان

د.خالد املذكور

م.ناصر الشايجي

الرشيد: الملوثات الصادرةعن محطات القوى الكهربائية
بسبب استخدام وقود غير نظيف يحوي كبريتًا بنسبة %4

ق��ال مدي��ر ادارة رصد 
تلوث الهواء في الهيئة العامة 
للبيئة د.س��عود الرشيد ان 
الغازية وامللوثات  االنبعاثات 
الصادرة عن محطات القوى 
الكهربائية تشكل قلقا كبيرا 
البيئة  تأثيرها على  بس��بب 

واملناطق السكنية.
واضاف د.الرش��يد في 
تصريح صحافي امس عقب 
اجتم��اع عقدته الهيئة العامة 
للبيئة ووزارة الكهرباء واملاء 
للتعاون فيما بينهما ووضع 

احللول املناسبة لهذه املشكلة ان تلك االنبعاثات 
وامللوثات تنتج عن استخدام احملطات وقودا غير 

نظيف يحتوي على كبريت بنسبة 4 %.
وذكر ان ع��دد احملطات ف��ي الكويت يبلغ 
ست محطات ويسمى الوقود غير النظيف الذي 
تستخدمه واملسبب لتلك االنبعاثات وقود احملتوى 

الكبريتي العالي.
واوضح ان الغازات املنبعثة من مداخن محطات 
القوى خصوصا غاز ثاني اكس��يد الكبريت له 
تأثير س��لبي على صحة االنس��ان حيث يقلل 
كف��اءة الرئة ويؤدي الى االصابة بأمراض الربو 
وااللتهاب الرئوي املزم��ن والتهاب العيون كما 
يؤثر على الورق واالسفنج واالحجار وهو اساس 

لالمطار احلمضية.
وقال ان الهيئة العامة للبيئة شكلت في عام 
2002 جلن��ة مختصة به��ذا املوضوع بالتعاون 
مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء 
واملاء الجراء دراسات لتخفيف هذه االنبعاثات 
الصادرة عن تلك احملطات واتفقت على اساس 
وجود حل��ول ممكن اس��تخدامها على املديني 

القصير والطويل.
وذكر د.الرشيد ان هدف هذه اللجنة هو وضع 
احلل��ول احلالية املس��تعجلة لتقليل االنبعاثات 
وانها تشكلت بناء على رغبة وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان الذي لديه اهتمام بيئي شامل 
ومتكامل بالتعاون مع املدير العام للهيئة العامة 

للبيئة د.صالح املضحي.
وافاد بأن اللجنة تتكون من فريق عمل يقوم 
بوضع خطط عمل لكيفية استخدام اساليب التحكم 
الهندسي في تقليل نسبة االنبعاثات من اكاسيد 
الكبريت في محطة الصبية او الدوحة او االثنتني 
معا حسب امكانية احملطة نفسها، مبينا ان فريق 

العمل يدرس هذه اخلطة في 
الوقت احلالي.

املدى  وق��ال ان حل��ول 
القصير هي امكانية استخدام 
الزيت اخلام )البترول( الذي 
الكبريت فيه  تشكل نس��بة 
تقريبا 2.5% بدال من استخدام 
الوقود غير النظيف وحتويل 
الغ��ازات  بع��ض حص��ص 
م��ن محط��ات جنوبي��ة الى 

شمالية.
وذك��ر ان حل��ول املدى 
الطويل التي وضعت بناء على 
توصيات اللجنة في الس��ابق هي استيراد الغاز 
من محطات الدول الش��قيقة مثل قطر وايران 
وبناء مصفاة رابعة النتاج الوقود النظيف لتلبية 
احتياجات وزارة الكهرباء واملاء من الوقود، مضيفا 
ان املوضوعني اس��تغرقا الكثير من الوقت ولم 

يطبقا حتى اآلن.
واكد د.الرشيد اهمية السيطرة على الوضع 
وتطبيق حلول هندسية ووضع توصيات حللول 
االنبعاثات التي تخرج من املناطق الشمالية الن 
اجتاه الرياح فيها ش��مالي غربي فيفترض ان 
تكون االولوية للمحطات الشمالية بحيث ال تؤثر 

على املناطق السكنية.
وشدد على احلاجة املاسة الى وضع خطة عمل 
تتضمن حلوال هندسية حملطة الدوحة كأولوية 
لتقليل االنبعاثات التي تخرج منها الى ان تبنى 
املصفاة الرابعة وتشغل وتلبي احتياجات القطاعات 
االخرى ف��ي احملطات الكهربائية، مبينا ان ذلك 

يحل املشكلة بنسبة ال تقل عن %90.
م��ن جانبها، قال��ت مراق��ب ادارة البرامج 
الهندس��ية والبيئية ف��ي وزارة الكهرباء واملاء 
سناء الغريب ان االجتماع متحور حول دراسة 
الوض��ع احلالي للمحط��ات وحتديد املخرجات 
لتطبيق التكنولوجيا وفقا ملوقع احملطات ضمن 

اجتاه الرياح السائدة.
واضافت الغريب انه مت خالل االجتماع وضع 
برنامج زمني للتقليل من انبعاث الغازات الضارة 
بالبيئة ومدى تطبيق التكنولوجيا املزمع استخدامها 

حاليا على احملطات التي ستنشأ مستقبال.
واشارت الى توجه وزارة الكهرباء نحو تنفيذ 
هذا املش��روع الهتمامها بتقليل اآلثار الضارة 
التي تخلفها محطات توليد الطاقة وحتلية املياه 

على البيئة في البالد.

الشايجي يدعو إلنشاء هيئة للنفايات الصلبة تحت سلطة »البلدية«
النفاي����ات الصلبة من  ومعاجلة 
القطاع  قبل مشغلني محليني من 
اخلاص يعملون بنشاط في مجال 
األعمال في البلد، حيث تبلغ قيمة 
اخلدمات التي يقدمها املش����غلون 
احملليون اخلاصون حوالي 12.5 
مليون دينار في السنة، وتفضل 
احلكوم����ة القطاع اخلاص احمللي 
على املشغلني الدوليني من خالل 
عقود حتدد مبتطلبات املواد والقوة 
العاملة بدال من األداء )عقود قائمة 
على املدخالت(، مشيرا الى ان قدرة 
اإلشراف البلدية احملدودة تنتج عنه 
خدمات مكلفة ودون املستوى على 
األخص بالنسبة لطمر النفايات.

التوصيات

أن تقوم البلدي����ة بالنظر في 
تنفيذ ما يلي:

1 � تشكيل جلنة عليا للنفايات 
الصلبة يترأس����ها وزير الشؤون 
البلدية وتض����م األطراف املعنية 
الرئيسية بهدف املناقشة والتحقق 
من خطط العمل اإلس����تراتيجية 
املقترحة واإلشراف والرقابة على 

تنفيذها.
2 � تشكيل مجموعة عمل فنية 
يدعمها خبراء دوليون وتستضيفها 
البلدية لإلدارة اليومية لإلجراءات 
املقترحة وتقدمي تقرير للجنة العليا 
للنفايات الصلبة حول التقدم احملرز 
في تطوير نظام قطاع نقل وتدوير 

النفايات السكانية اإلنشائية.
3 � املشاركة املجتمعية والدور 
الهام لها في تيسير التغير في إدارة 
النفايات عن طريق إعالم وإشراك 
اجلمهور بالقرارات واإلجراءات التي 
لها تأثير مباش����ر عليهم وإنشاء 
جمعية نفع عام او احتاد للعاملني 

في هذا املجال.
ومتنى الشايجي ان يتم إنشاء 
احتاد نفع ع����ام ألصحاب أعمال 
الس����كراب واملواد التي ميكن ان 
يعاد تدويرها واس����تخدامها في 

القريب العاجل.

مهمة إستراتيجية للبلدية ويقوض 
هذا من العمل التعاوني مع قطاعات 

حكومية أخرى.
وأضاف الشايجي ان مفاهيم 
الوعي العام واملشاركة املجتمعية 
النفايات التزال بحاجة  إدارة  في 
الى تطوير في الكويت وبصورة 
عامة لي����س هناك التزام عام جاد 
بشأن قضايا إدارة النفايات البلدية 

الصلبة.
العام����ة  التوعي����ة  وب����ني ان 
واملشاركة املجتمعية تلعبان أدوارا 
مهمة في تيس����ير التغيير بإدارة 
النفايات عن طريق إعالم وإشراك 
اجلمهور في القرارات واإلجراءات 
التي لها تأثير مباشر عليهم ومبا ان 
دفع رسوم النفايات من قبل األسر 
ه����و إجراء غير ملزم، فإن هذا لن 

يؤدي لزيادة الوعي واملشاركة.
وأوضح ان املمارسات احلالية 
للردم الصحي رديئة ولها تأثير 
كبير على السالمة العامة والبيئة 
ويصاحبها اس����تخدام غير فعال 
ملوارد األرض الشحيحة واملساحة 
اإلجمالية املستخدمة حاليا لردم 
النفايات هي 45 مليون متر مربع، 
ويقدر انها ستصل الى 60 مليون 
متر مرب����ع بحلول 2025 مبوجب 
سيناريو العمل املعتاد وهناك أكثر 
من 20 موقعا للمكبات في الكويت، 
منه����ا 4 عاملة )ثالث����ة للنفايات 
البلدية الصلبة وواحد للنفايات 
آمنة،  اخلطرة(، وجميعه����ا غير 
ومصممة ومشغلة بصورة رديئة 
وغير مسورة ومضبوطة ولها آثار 
كبيرة على السالمة العامة، حيث 
حتصل أحيانا حرائق في املواقع 
املغلقة كما انها تعرض الس����كان 
املياه  املنبعث����ة وتلوث  للغازات 

اجلوفية.
وق����ال انه بالرغ����م من حجم 
السوق الكبير والفرص الكثيرة فإن 
مشاركة القطاع اخلاص والدولي 
في سوق النفايات البلدية الصلبة 
في الكويت التزال غائبة ويتم جمع 

املنتج واالدوات املالية.
ج � أساس قانوني للتخطيط 

إلدارة النفايات الصلبة. 
د � سياس����ة التنفيذ والرقابة 

والعقوبات.
ه� � معايير قياس����ية وتقنية 
وقواعد قانونية بشأن املسؤولية 
املدنية. وأكد ان النفايات البلدية 
الصلبة تعاني من التشتت املؤسسي 
الذي يؤدي الى انقسامات غير فعالة 
للمسؤولية وعالقات غير منتجة بني 
املؤسسات، حيث يركز نظام إدارة 
النفايات البلدية الصلبة احلالي في 
الكويت على اسلوب ادنى تكلفة 
للتخلص م����ن النفايات )أي بدال 
من منوذج اكثر مواءمة لالستدامة 
البيئية( مما ينتج عنه تشتت بني 
الكيانات واختالالت شاملة ويؤدي 
هذا الى تخطيط مكاني وخدماتي 
غير فعال وسوء تخصيص لألموال 
وادوار ومس����ؤوليات غامض����ة 
ومصداقية متدنية وشراكة ضعيفة 
للمستثمرين من القطاع اخلاص.
وقال ان هناك تقس����يما غير 
فعال للمسؤوليات بني دائرة البيئة 
ودائرة جم����ع النفايات والنظافة 
في البلدية مما يجعل من الصعب 
تنس����يق وتكام����ل ادارة نفايات 
البلدية الصلبة كما ان اطر العمل 
إلدارة النفاي����ات البلدية الصلبة 
كموضوع تشغيلي نهائي يجعله 
يقتصر على كونه خدمة بدال من 

املباشرة مثل العمالة او االيرادات 
الضريبية املمكنة.

واض����اف ان تقدي����ر الوضع 
احلال����ي في البالد ب����ني ان اعادة 
تدوير النفاي����ات البلدية الصلبة 
اليزال في مرحلة مبكرة على الرغم 
من وجود اعادة التدوير واسترداد 
املوارد كأمناط من ممارسات إدارة 
النفايات، إال انها اصبحت اآلن تلقى 
اهتماما اكبر من البلدية، مؤكدا ان 
قطاع النفايات الصلبة يواجه عددا 
القضايا والتحديات املتعلقة  من 
التش����غيلية والوظيفية  باآلفاق 
والتي من أهمها املنظور الهيكلي 

وفقا للتالي:
� إطار السياسة العامة احلالي 
قائم اساس����ا على نهج التنظيف، 
بالرغم من ان هذا النهج يس����تند 
ال����ى حماي����ة الصحة وحتس����ني 
نوعية احلياة إال أن����ه مع غياب 
التنظيم االستراتيجي للنظر في 
قضايا النفايات الصلبة تنتج عنه 
آثار صحي����ة وبيئية واقتصادية 

واجتماعية خطيرة.
� عدم وجود اطار عمل تنظيمي 
إلدارة النفايات البلدية الصلبة في 
الكويت، فعل����ى الرغم من وجود 
بعض االنظمة احملددة فإن معظم 
انظمة نفايات البلدية الصلبة هي 
ذات طبيعة عامة في حني ان البلدية 
وضعت مؤخ����را انظمة متطورة 
جلمع ونق����ل النفاي����ات الصلبة 
فهي التزال اوسع مما ينبغي وال 
تعكس املبادئ البيئية واالقتصادية 

املعترف بها دوليا.
وقال م.الش����ايجي انه حسب 
االدوات القانوني����ة القائم����ة فإن 
قطاع النفاي����ات الصلبة تنقصه 

االمور التالية:
أ � الوض����وح ف����ي تخصيص 
املسؤوليات لألطراف املعنية )مبا 
في ذلك القطاع اخلاص( واملساءلة 

واإلجراءات.
ب � مبادئ إنشاء نظم نفايات 
صلبة متكاملة مبا فيها مسؤولية 

بداح العنزي
دعا املستشار في مكتب مدير 
ع����ام البلدية م.ناصر الش����ايجي 
الى إنشاء هيئة أو إدارة للنفايات 
الصلبة تكون حتت سلطة »البلدية« 
وتشتمل بصورة خاصة على وحدة 
دعم متخصصة ملشاركة القطاعني 

العام واخلاص.
وقال الش����ايجي: في تصريح 
صحاف����ي ان املع����دل املتزايد في 
تول����د النفاي����ات في الس����نوات 
االخيرة تس����بب في ضغط كبير 
على خدمات إدارة النفايات البلدية 
الصلبة في البالد نظرا ألن سكان 
الكويت عددهم قليل نسبيا حوالي 
3 ماليني نسمة، إذ يتم توليد حوالي 
54 مليون طن في اليوم من النفايات 
السكانية وهذا يتسبب في ضغط 
كبير على اخلدمات البلدية مشيرا 
الى ان الكويت حتتل مرتبة عالية 
من حيث التكلفة إلدارة النفايات 
الصلب����ة ويتضمن نظ����ام ادارة 
النفايات الصلبة تنظيف الشوارع، 
النفايات والتخلص  وجمع ونقل 
منها مبوجب النظام احلالي إلدارة 

النفايات البلدية الصلبة.
الش����ايجي ان هناك  واوضح 
امكاني����ات كبيرة غير مس����تغلة 
إلع����ادة التدوير حي����ث ان نحو 
50% من النفايات البلدية الصلبة 
في البالد باستثناء نفايات البناء 
والهدم قابلة للتحلل، في حني ان 
39% منها تتضمن مواد قابلة إلعادة 
التدوير، اي ان هناك فرصة كبيرة 
لتوسيع مبادرات إعادة التدوير.

ان����ه حس����ب تقديرات  وقال 
تقريبية، فإن قيم����ة قطاع اعادة 
التدوي����ر احلالي هي في نطاق ال� 
25 - 40 ملي����ون دينار مع مبلغ 
اضافي يصل ال����ى ما بني 15 و30 
مليون دينار في السنة لألعمال التي 
التزال بحاجة الى التطوير، مشيرا 
الى ان هذه ارقام متحفظة، إذ إنها ال 
تتضمن النفايات الصناعية القابلة 
للتدوير، واملنافع االقتصادية غير 

تشمل وحدة دعم متخصصة لمشاركة القطاعين العام والخاص

د. سعود الرشيد

محمد الصباح هنأ وزير خارجية البحرين
بنجاح األمن في كشف المجموعة اإلرهابية

ولي العهد التقى الخرافي
ومشعل األحمد والمحمد والمبارك

أجرى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح اتصاال 
هاتفيا بوزير خارجية مملكة 
البحرين الشيخ خالد بن احمد 
آل خليفة، قدم خالله تهانيه 
للمملكة ملكا وحكومة وشعبا 
على النجاح الكبير الذي حققته 
البحرينية  األجهزة األمني���ة 
املعني���ة بكش���ف املجموعة 
التي كانت تخطط  اإلرهابية 
لضرب األمن واالستقرار في 

اململكة.
كما أع���رب خالل االتصال 
عن تضامن الكويت ووقوفها 

الكامل مع الشقيقة البحرين في مسعاها اخلير 
لتعزيز األمن واآلمان واالستقرار في ربوعها، 
مؤكدا في هذا الس���ياق ان م���ا يضر البحرين 

يضر الكويت وان دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
حلمة واحدة تتكاتف وتتعاون 
معا من اجل أمان وخير ومناء 

شعوبها.
من جانبه أكد وزير خارجية 
البحرين على ان هذه  مملكة 
املبادرة غير مس���تغربة على 
الكويت وان البلدين وشعبيهما 
الكرميني كانا على الدوام محل 
تعاضد وتعاون، مدلال على ذلك 
مبا يجمع االسرتني احلاكمتني 
الكرميتني من عالقات تاريخية 

وثيقة.
كما ج���رى خالل االتصال 
بحث ومناقشة بنود جدول الدورة 116 لالجتماع 
الوزاري ملجلس التعاون املقرر عقده في مدينة 

جدة اليوم.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد في ديوانه بقصر 
السيف نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 

األحمد.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير الداخلية 
الفريق ركن الش���يخ جابر اخلال���د ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.

بحثا بنود جدول الدورة الـ 116 لالجتماع الوزاري لمجلس التعاون

سموه استقبل محمد الصباح والخالد والروضان

بورحمة سفيرًا للكويت
في جمهورية غامبيا

صدر مرس���وم أميري ف���ي اجلريدة 
الرسمية »الكويت اليوم« يقضي بتعيني 
د.حم���د بورحمة س���فير الكويت لدى 
السنغال باإلضافة الى عمله، سفيرا لدى 

جمهورية غامبيا.

نقل اإلشراف على الجهاز الفني لبرنامج 
التخصيص إلى وزير المالية

مبوجب مرس���وم أميري صدر في اجلريدة الرس���مية 
»الكويت اليوم« مت نقل اإلشراف على اجلهاز الفني لبرنامج 
التخصيص الى وزير املالية على ان يعهد إليه مباش���رة 
االختصاصات املقررة لرئيس مجلس الوزراء بخصوص 

هذا اجلهاز.

التمديد للمذكور
رئيساً لبعثة الحج

صدر في اجلريدة الرس���مية 
الي���وم« قرار مجلس  »الكويت 
الذي يقض���ي بتجديد  الوزراء 
تعيني د.خالد املذكور رئيس���ا 
لبعثة احلج ملدة س���نة اعتبارا 

من 14 سبتمبر اجلاري.

الشمالي يحدد قواعد الجمع بين المعاش 
التقاعدي وتعيين الحد األدنى للنصيب

أصدر وزير املالية مصطفى الشمالي قرارا بشأن تعديل بعض 
أحكام القرار 1978/5 في ش���أن قواعد اجلمع وتعيني احلد األدنى 
للنصيب، وجاء في القرار: مادة أولى: يس���تبدل بنصوص الفقرة 
األولى من املادة )9( والفقرة األولى من املادة )10( واملادة )13( من 

القرار رقم )5( لسنة 1978 املشار اليه النصوص اآلتية:
الفقرة األولى من املادة )9(: »يكون اجلمع بني املعاش التقاعدي 

وبني النصيب في معاش أو أكثر مبا ال يجاوز 880 دينارا«.
الفقرة األولى من املادة )10(: »يجمع املستحق بني األنصبة في 
أكثر من معاش مبا ال يج���اوز 880 دينارا، ويراعى هذا احلد عند 
إعادة توزيع املعاش طبقا حلكم املادة )75( من قانون التأمينات 

االجتماعية املشار اليه«.
املادة )13(: »يكون احلد األدنى للنصيب املستحق على النحو 

التالي:
)234( دينارا لألرملة أو الزوج.
)184( دينارا لكل من الوالدين.

)118( دينارا لكل من األوالد وأبناء االبن وبناته.
)118( دين���ارا ل���كل من االخوة واألخ���وات أو ضعف النصيب 

املستحق أيهما أقل«.
مادة ثانية: ينش���ر هذا القرار في اجلريدة الرسمية ويعمل به 
من 2010/8/2 وعلى مدير عام املؤسس���ة اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتنفيذه.

الهالل األحمر يرسل مساعدات 
للمتضررين في باكستان

اقلعت طائرة كويتية من قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية امس محملة 
باملساعدات االنسانية ملتضرري الفيضانات والسيول في جمهورية 
باكستان الصديقة. وقال بيان صادر عن جمعية الهالل االحمر ان هذه 
الرحلة تعد التاسعة من رحالت املساعدات الكويتية للمتضررين في 
باكستان مضيفا ان هناك رحالت اخرى ستتوجه ملساعدة املنكوبني 
خالل االيام املقبلة. واضاف البيان ان اجلسر اجلوي االغاثي الكويتي 
يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 
بتقدمي مساعدات عاجلة لباكستان جراء ما حلق بها من أضرار كبيرة 

في األفراد واملمتلكات وخسائر مادية جسيمة نتيجة الفيضانات.
وذك����ر أن جمعية الهالل األحمر تضطلع بدور مهم في تعزيز دور 
الدولة اإلنساني على الساحة الباكستانية التي التزال تئن حتت وطأة 
املعاناة وحتتاج ملثل هذه املبادرات اإلنسانية النبيلة لدرء املخاطر التي 
خلفتها الكارثة وحتسني الواقع املرير للمتأثرين جراء كارثة الفيضان. 
على جانب متصل قال البيان ان الفريق امليداني جلمعية الهالل االحمر 
الكويتي في باكس����تان يواصل عملياته اإلغاثية وبرامجه اإلنسانية 
لتوفير متطلبات املنكوبني من داخل األسواق احمللية هناك. ويشرف 
الفريق امليداني للجمعية بالتعاون مع سفارة الكويت لدى باكستان 
على ايصال االحتياجات االنس����انية إلى مستحقيها رغم الصعوبات 

اللوجستية التي تواجه جهود اإلغاثة الدولية هناك.

األمير استقبل نواف األحمد والخرافي والمحمد والمبارك
استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 

صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما اس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل س���موه س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل س���موه بقصر السيف النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
هذا واس���تقبل صاحب الس���مو االمير بقصر السيف ظهر امس 
مستشار رئيس جمهورية جيبوتي لالستثمارات فهمي احمد احلاج، 
حيث س���لم سموه رس���الة خطية من الرئيس اسماعيل عمر جيله 
رئيس جمهورية جيبوتي الش���قيقة تتعلق بالعالقات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وسبل تنميتها وتعزيزها وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
حضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان االميري الشيخ علي 

اجلراح.

صاحب السمو تسلم رسالة خطية من رئيس جيبوتي

الشيخ د.محمد الصباح


