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الصليب األحمر ينّظم في القاهرة ورشة عمل
حول مناطق األزمات والعمل اإلنساني والقانون الدولي

اجلديدة«.. أساليب احلرب اجلديدة 
والعنف في املدن.

وتابع حتمل اجللسة الرابعة 
عنوان »حقوق الضحايا: اين يقع 
اخلط الفاص����ل؟« وتبحث حياة 
الكاميرا،  الضحايا في مواجه����ة 
وتصوي����ر احلدث او املش����اركة 
فيه، واملوازنة بني أهمية التغطية 
اإلعالمية وخصوصية الضحايا، 
وحلقة نقاشية خاصة: إعالم جديد 
مقابل اإلعالم التقليدي، تكامل أم 
تناقض؟ أما اجللس����ة اخلامسة: 
فتعقد حت����ت عن����وان »اإلعالم 
واألفراد: تصوير املعاناة«، امليسر. 
وتتناول أيضا التوازن بني اهمية 
التغطية اإلعالمية وخصوصية 
األفراد، تصوير احلدث ام املشاركة 
في����ه، ال����دور املتنامي للس����كان 
احملليني. وزاد: ستعقد حلقة نقاش 
خاصة: وسائل اإلعالم اجلديدة، 
وسائل اإلعالم التقليدية � تكامل 

او تضارب وأهمية الصور.

يقول القانون الدولي اإلنساني؟ 
وكيف يعمل الصحافي في مناطق 
األزمات؟ وما الذي ميكن للصليب 
األحم����ر أن يفعل����ه؟ وهل ميكن 

للصحافيني جتنب املخاطر؟
واستطرد بوابة أما أنشطة اليوم 
الثالثة  الثاني فتتضمن اجللسة 
التي حتمل عن����وان »التحديات 

الصحافيني الدراية بالقانون الدولي 
اإلنس����اني وما الذي تبحث عنه 
وس����ائل اإلعالم وما الذي تبحث 
عنه األط����راف الفاعلة في املجال 

اإلنساني.
وحتمل اجللسة الثانية عنوان 
»حماية الصحافيني وسالمتهم« 
وجتيب عن األسئلة التالية: ماذا 

ينظم املركز اإلقليمي اإلعالمي 
في اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في القاهرة ورشة عمل للصحافيني 
واإلعالميني العرب خالل الفترة من 
1-2 ديسمبر املقبل وذلك مبشاركة 
نائب رئيس التحرير الزميل عدنان 

الراشد ممثال عن الكويت.
املدير االقليمي لإلعالم  وقال 
والنش����ر فؤاد بوابة إن الورشة 
تهدف إلى مواصلة احلوار بني قسم 
االعالم في املنطقة واملؤسس����ات 
اإلعالمية العربية بغية التعاون في 
مجاالت دعم ونشر القانون الدولي 
واإلنساني وتغطية اخبار احلرب 

وحماية العاملني اإلعالميني.
وأض����اف بواب����ة ان برنامج 
الورشة يتضمن عددا من اجللسات 
حيث تعقد اجللس����ة األولى في 
اليوم األول 1 ديسمبر حتت عنوان 
القانون الدولي اإلنساني والتقارير 

اإلخبارية في أوقات األزمات.
وتبحث مل����اذا ينبغ����ي على 

»الموانئ« تطرح 4 مناقصات جديدة لتطوير منشآتها
تستعد مؤسسة املوانئ الكويتية لطرح 4 
مناقصات انشائية جديدة خاصة مبرافق املؤسسة 
لتوفير الظروف املناسبة للعاملني، وتأتي هذه 
املشاريع في سياق اخلطة االستراتيجية لتطوير 
اعمال املؤسسة، حيث تهدف الى تعظيم االنتاجية 

العامة للمؤسسة.

وصرح مدير ادارة التخطيط واملش����اريع 
م.علي سليمان املس����يليم ان املؤسسة بصدد 
طرح مناقصة بشأن تصميم وتنفيذ مبنى قائدي 
القاطرات والبحارة وبرج مراقبة مبيناء الشعيبة، 
وهي مناقصة متتد مدة تنفيذها الى 18 شهرا، 
كما تستعد املؤسسة ايضا لطرح مناقصة بشأن 

مشروع الجناز وصيانة مبنى طاقم القاطرات 
مبيناء الشويخ وذلك خالل 12 شهرا.

كما اشار املسيليم الى مناقصتني العادة تأهيل 
وجتديد انظمة االنارة مبيناء الدوحة خالل 4 
شهور، وبشأن اجناز وصيانة مبنى املرشدين 

مبيناء الشعيبة في غضون 8 شهور.

محمد الصباح استقبل وزير المهجرين اللبنانيين وجونز
اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح وزير املهجرين اللبناني أكرم شهيب والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته الى البالد. حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية 
الس���فير خالد اجلاراهلل ونائب مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض صالح اللوغاني. وتس���لم 
الشيخ د.محمد الصباح رس���الة خطية من وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية أحمد أبوالغيط تتعلق بآخر التطورات السياسية على 
الس���احتني االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام املشترك. جاء 
ذلك خالل اس���تقبال الش���يخ د.محمد الصباح لنائب وزير اخلارجية 
املصري للش���ؤون القنصلية الس���فير محمد عبداحلكم بحضور كل 
من مدير االدارة القنصلية الس���فير حمود يوسف الروضان والوزير 
املفوض صالح اللوغاني. وفي وقت الحق اس���تقبل الش���يخ د.محمد 
الصباح سفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت ديبورا جونز 
بحضور وكيل وزارة اخلارجية الس���فير خالد اجلاراهلل ونائب مدير 
ادارة مكت���ب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزي���ر اخلارجية الوزير 

املفوض صالح اللوغاني.

المبارك استقبل كوميزو والعتيبي و مشعل
اس��تقبل النائب األول لرئيس 
الدفاع  ال��وزراء ووزي��ر  مجلس 
الش��يخ جابر املبارك امس سفير 
اليابان لدى الكويت ياسو يوشي 
كوميزو مبناس��بة تعيينه سفيرا 
جديدا لب��اده ف��ي الكويت. ومت 
أثناء اللقاء تبادل األحاديث الودية 
بني اجلانبني حيث متنى الش��يخ 
جاب��ر املب��ارك للس��فير الياباني 
كل التوفيق والنج��اح في مهمته 
اجلديدة لتوطيد العاقات وتعزيز 
س��بل تطويره��ا ب��ني البلدي��ن 
الش��يخ  واس��تقبل  الصديق��ني. 
جابر املبارك س��فيرنا لدى اليابان 

عبدالرحم��ن العتيبي حيث جرى 
تبادل األحاديث الودية واالستماع 
النائب  الى توجيهات وإرش��ادات 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء 
ووزي��ر الدف��اع ف��ي العمل على 
العاقات الصديقة املميزة  تطوير 

بني البلدين الصديقني.
كم��ا اس��تقبل الش��يخ جابر 
املب��ارك النقي��ب طبي��ب عبداهلل 
مش��عل مب��ارك الصب��اح لتقدمي 
رسالة املاجستير. حضر اللقاءات 
رئيس هيئة مكت��ب النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء ووزير 

الدفاع الفريق صالح احلميضي.

فؤاد بوابة الزميل عدنان الراشد

األمير اطلع على إجراءات ضبط المواد الغذائية: الحفاظ على سالمة 
المواطنين وصحتهم ومساءلة المخالفين ومحاسبتهم وفق األطر القانونية

استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صب���اح األحم���د بقصر 
السيف صباح امس وزير التجارة 
والصناع���ة احمد الهارون ووزير 
األش���غال العامة ووزي���ر الدولة 
لش���ؤون البلدي���ة د.فاضل صفر 
حيث قدما لس���موه شرحا بشأن 
ما مت من اجراءات ضبطية لبعض 
املواد الغذائية واطلعا سموه على 
االج���راءات االداري���ة والقانونية 
إلحالة املخالف���ني للقضاء حماية 

للمستهلكني.
وأشاد سموه باجلهود املبذولة 
من قبل وزارة التجارة والصناعة 
وبلدية الكويت ف���ي متابعة هذه 
الظاهرة،، مش���ددا س���موه على 
ض���رورة احلف���اظ على س���المة 
املواطن���ني وصحتهم ومس���اءلة 
املخالفني ومحاسبتهم وفق األطر 

القانونية.
واس���تقبل س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس وزير التجارة 

التوفيق والنجاح. هذا، ويش���مل 
س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
االحمد برعايته املؤمتر العاملي حول 
»التغيير املناخي وأثره على الزراعة 
والتنوع احليوي في الوطن العربي« 
الذي ينظمه معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، وان سموه قد اناب وزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلم���ود حلضور حفل 
التاسعة صباح  الساعة  االفتتاح 
الي���وم )الثالثاء( ف���ي مقر معهد 

الكويت لالبحاث العلمية.

االعالمية بديوان سمو ولي العهد 
السلمان  الش���يخ مبارك احلمود 
ومدير مكتب سمو ولي العهد د.فهد 

املصيريع.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ف���ي ديوانه بقصر 
السيف امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدول���ة لش���ؤون التنمية ووزير 
الدولة لش���ؤون اإلسكان الشيخ 

احمد الفهد.
واستقبل سموه رئيس جهاز 
االم���ن الوطن���ي الش���يخ محمد 

اخلالد.
كما استقبل سمو الشيخ عبداهلل 
مشعل الصباح حيث قدم لسموه 
رسالة املاجستير بعنوان »سياسة 

إدارة الرعاية الصحية«.
وقد شكره س���موه متمنيا له 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح ونائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والش���ؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ورئي���س بعثة الش���رف املرافقة 
املستش���ار بديوان س���مو رئيس 
مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي 
وع���دد من الش���يوخ وال���وزراء 
واحملافظني وكب���ار قادة اجليش 
والش���رطة واحل���رس الوطن���ي 
وعميد السلك الديبلوماسي سفير 
جمهورية الس���نغال لدى الكويت 
وكبار املسؤولني بالدولة وديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
بدوره استقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد في ديوانه 

على ضرورة االستمرار في محاربة 
جتاوزات املخالفني وصوال للحفاظ 
على صحة وسالمة ارواح املواطنني 
واملقيمني، متمنيا سموه استمرار 
التعاون وتضافر اجلهود الرامية 

لتحقيق املصلحة العامة للبالد.
هذا، واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس الشيخ عبداهلل 
مشعل الصباح حيث اهدى سموه 
رسالة املاجس���تير والتي حملت 
عنوان »سياس���ة وادارة الرعاية 
الصحية«،. واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس وبحضور سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، استقبل سموه رئيس 
الوزراء ووزير املالية في س���انت 

بقصر السيف صباح امس سفير 
اجلمهوري���ة االندونيس���ية لدى 
ادمهار  الس���فير في���ري  الكويت 
وذلك مبناسبة استالم مهام عمله 
اجلديد سفيرا لبالده لدى البالد. 
واستقبل سموه سفير جمهورية 
افغانستان االسالمية لدى الكويت 
الس���فير د.اسد اهلل حنيف بلخي 
وذلك مبناسبة استالم مهام عمله 

اجلديد سفيرا لبالده لدى البالد.
كما اس���تقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر السيف 
صباح امس سفير جمهورية جاميكا 
لدى الكويت السفير اودلي روريقس 
وذلك مبناسبة استالم مهام عمله 

اجلديد سفيرا لبالده لدى البالد.
املقابالت رئيس ديوان  حضر 
س���مو ولي العهد الش���يخ مبارك 
الفيصل والوكيل املساعد للشؤون 

لوشيا ستيفانسون كينغ والوفد 
املراف���ق وذلك مبناس���بة زيارته 
الرس���مية للبالد. وحضر املقابلة 
نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بديوان 
س���مو رئي���س مجلس ال���وزراء 

د.اسماعيل الشطي.
وكان رئيس ال���وزراء ووزير 
املالية في سانت لوشيا الصديقة 
ستيفانسون كينغ والوفد املرافق 
له وصل الى البالد امس في زيارة 
رسمية تستغرق عدة ايام بدعوة 
من س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وكان في مقدمة مستقبليه على 
الدولي سمو  الكويت  ارض مطار 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والنائب األول لرئيس مجلس 

والصناع���ة احمد الهارون ووزير 
األش���غال العامة ووزي���ر الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر حيث 
قدما لسموه شرحا تفصيليا عن 
الت���ي اتخذتها وزارتا  االجراءات 
التجارة والبلدية بشأن ما مت في 
مجال ضب���ط املخالفات ومظاهر 
الغش التجاري من خالل احلمالت 
التي قامت بها الوزارتان السيما فيما 
يتعلق باملواد الغذائية وما ترتب 
عليه من اجراءات ادارية وقانونية 

وإحالة املخالفني الى القضاء.
وشدد س���مو ولي العهد على 
ضرورة تطبيق اشد العقوبات على 
املخالفني دون استثناء والوقوف 
باملرصاد لكل من تسول له نفسه 
التالعب والغش في السلع التجارية 
الغذائية بجميع  املواد  وباألخص 
انواعها واش���كالها، مؤكدا سموه 

صاحب السمو التقى رئيس وزراء ووزير المالية في سانت لوشيا وتسلم رسالة دكتوراه من عبداهلل المشعل 

ولي العهد: تطبيق أش�د العقوبات على المخالفين دون استثناء والوقوف بالمرصاد لمن تس�ول له نفسه التالعب والغش في المواد الغذائية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبا أحمد الهارون ود.فاضل صفرصاحب السمو األمير يتسلم رسالة ماجستير من الشيخ عبداهلل املشعل

ول�ي العه�د التقى 3 س�فراء والفه�د ورئي�س جهاز األم�ن الوطن�ي وعبداهلل المش�عل

رئي�س واأع�ساء جمعية املهند�سني الكويتية 

يبــاركـــون

حل�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى

ال�صيخ/ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه
ول�سمو ولــي الــعهـــد

ال�صيخ/ نواف الأحمـد اجلابـر ال�صبـاح رعــــاه اللــــه
ول�سمـو رئيـ�س جملـ�س الـوزراء

ال�صيخ/ نا�صـر املحمـد الأحمد ال�صبـاح رعــــاه اللــــه
ولرئي�س جمل�س اإدارة النادي العلمي الكويتي  

الأ�صتـاذ/ اإيــاد اخلـرافـي رعــــاه اللــــه
 ولأع�ســاء جمــل�س اإدارة النــادي العلمــي الكــويتــي

وللمخرتع/ �سـادق قـا�سـم
فوز الكويت بلقب املخرتع العربي لعام 2010 يف م�سابقة جنــوم العلــوم

وت�سكر اجلمعية كـافة اأبنـاء الكـويت البـررة  الذين �سوتوا للمخرتع �سادق قا�سم للفوز بهذا اللقب 

وكـــذلــك نبــارك لبنـت الكــويــت

 املبدعة املخرتعة/ جنان �صهـاب
تفوقها يف الربنامج متمنني لها التوفيق م�ستقباًل

و�سكـــــراً رفعتــم الــــرا�س

صفر: إعادة فتح مخزن غير مرخص لمواد غذائية 
عملية سليمة وفق اإلجراءات القانونية

أكد وزير األش����غال العامة ووزير الدولة 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر ان إعادة فتح 
مخزن غير مرخ����ص للمواد الغذائية »عملية 
س����ليمة« بعد ان قامت بلدية الكويت باتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية بشأن ذلك، مشددا 
على ان لدى البلدية كل املستندات التي تثبت 
ذلك. وقال الوزير صفر ل� »كونا« ردا على ما 
أثير بشأن إعادة فتح مخزن غير مرخص للمواد 
الغذائية ان »لوائح بلدية الكويت ال تتضمن 
منح تراخيص للمنطقة التخزينية رقم 11 في 
منطقة الشويخ التابعة ملؤسسة املوانئ الكويتية 

واخلاضعة لقوانني هذه املؤسس����ة، علما انه 
توجد عقود لشركات مع هذه املؤسسة حتت 
عنوان تخزين عام ودون اش����تراط تراخيص 

صحية«.
وأضاف ان »بلدي����ة الكويت قامت بإغالق 
املخزن لفترة زمنية بعد التأكد من عدم تداول 
أي م����واد غذائية حيث مت االتالف الفوري من 
املواد الغذائية الض����ارة ومنتهية الصالحية 
بواس����طة مكبس حتت إش����راف البلدية، كما 
مت����ت إعادة تصدير م����واد غذائية أخرى الى 

بلد املنشأ«.


