
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية 

أن��س ال��ص��ال��ح حيث ق��دم لسموه العضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار ف��اروق 
بستكي وذل��ك مبناسبة تعيينه مبنصبه 

اجلديد.
 كما استقبل سموه وزير التربية ووزير 
التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ومدير 

عام معهد الكويت لألبحاث العلمية الدكتورة 
سميرة عمر وذل��ك مبناسبة م��رور خمسني 

عاما على انشاء املعهد.

 حضر املقابلتني املستشار ب��ال��دي��وان 
االميري محمد ضيف الله شرار.

واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي ال��غ��امن وعضو هيئة املكتب 

وعضو مجلس االدارة اسامة النصف.
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 »2 سمو األمير يهنئ العديلي وعبدالله بحصولهما على ذهبية »فايت نايت 
 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقيتي تهنئة إلى الالعب ضاري العديلي 
والالعب سالم عبدالله مبناسبة حصول كل منهما 
على امليدالية الذهبية في بطولة »فايت نايت 
2« الدولية التي أقيمت مؤخرا في اجلمهورية 

اللبنانية.  أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه 
بفوزهما بهاتني امليداليتني ف��ي ه��ذه املنافسة 
ومتمنيا لهما ك��ل التوفيق والنجاح ملواصلة 
عطائهما الرياضي وحتقيق املزيد من االجنازات 
الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف 

احملافل الرياضية اإلقليمية والدولية.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيتي تهنئة إل��ى ال��الع��ب ض���اري العديلي 
والالعب سالم عبدالله مبناسبة حصول كل منهما 
على امليدالية الذهبية في بطولة »فايت نايت 

2« الدولية التي أقيمت مؤخرا في اجلمهورية 
اللبنانية متمنيا سموه لهما كل الوفيق والنجاح 
لتحقيق املزيد من االجن���ازات الرياضية لرفع 
راية الوطن العزيز في مختلف احملافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.

أمير البالد مستقبال أنس الصالح

أمير البالد يستقبل الصالح والفارس وعلي الغامن وأسامة النصف

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس الشيخ علي اجلابر.

كما استقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر املالية أن��س الصالح 
حيث قدم لسموه العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار فاروق بستكي وذلك مبناسبة تعيينه 

مبنصبه اجلديد.
 واستقبل سمو ول��ي العهد وزي��ر الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزي���ر ال��دول��ة للشؤون 

االقتصادية هند الصبيح.
 واستقبل سمو ول��ي العهد وزي��ر التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
بالوكالة خالد الروضان حيث قدم لسموه الوكيل 
املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد 
العنزي وال��وك��ي��ل املساعد ل��ش��ؤون الشركات 
وال��ت��راخ��ي��ص التجارية أح��م��د ال��ف��ارس وذل��ك 

مبناسبة تعيينهما في مناصبهما اجلديدة.

 واستقبل سموه وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء عصام املرزوق.

 واستقبل سمو ولي العهد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ومدير عام 
معهد الكويت لألبحاث العلمية الدكتورة سميرة 
عمر وذلك مبناسبة مرور خمسني عاما على انشاء 

املعهد.
واستقبل سمو ولي العهد احمد الكليب.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري 

وكبار القادة بوزارة الداخلية.
حضر املقابلة رئيس دي��وان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 

يوسف املطاوعة.

سموه استقبل الدوسري وكبار قادة »الداخلية« والكليب

ولي العهد يستقبل علي اجلابر 
والصالح والصبيح والروضان 
واملرزوق والفارس واملطاوعة 

ولي العهد مستقبال الشيخ علي اجلابر 

سموه مستقبال محمد الفارس

سموه مستقبال أنس الصالح

املبارك يستقبل الروضان والصالح وعلي الغامن 

استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف 
أم��س وزي��ر ال��ت��ج��ارة والصناعة وزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد 
ال���روض���ان ح��ي��ث ق���دم ل��س��م��وه الوكيل 
املساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة 
محمد العنزي والوكيل املساعد لشؤون 

الشركات والتراخيص التجارية احمد 
ال��ف��ارس وذل��ك مبناسبة تعيينهما في 

مناصبهما اجلديدة .
من جهته اثنى سموه على إجن��ازات 
وزارة التجارة والصناعة وما مت حتقيقه 
ف��ي مجال تسهيل بيئة االع��م��ال مؤكدا 
على دعمه الكامل لكل ما يحقق مصلحة 

املواطنني واملقيمني معربا عن متنياته 
بالتوفيق والنجاح للوكيلني املساعدين 

في أداء مهام عملها.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية أنس الصالح حيث 
قدم لسموه فاروق بستكي العضو املنتدب 

للهيئة العامة لالستثمار وذلك مبناسبة 
تعيينه في منصبه اجلديد.

واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف 
رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي 
الغامن وعضو هيئة املكتب وعضو مجلس 

اإلدارة أسامة النصف

.. ومستقبال الصالح

اخلضر مغادرا البالد

املبارك مستقبال الروضان

غادر البالد ظهر أمس رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد اخلضر ومعيته 
وف��د رس��م��ي رف��ي��ع املستوى، 
م��ت��وج��ه��ا إل�����ى ج��م��ه��وري��ة 
روس��ي��ا اإلحت��ادي��ة الصديقة 
وذل��ك للمشاركة في )املنتدى 
ال��ع��س��ك��ري ال��ت��ق��ن��ي ال��دول��ي 

2017( ، وال��ذي س��وف يعقد 
خ��الل الفترة م��ن 21 إل��ى 25 
اغسطس اجلاري.  هذا وقد كان 
في وداع سعادته على أرض 
املطار مدير التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة العميد الركن 
الفي العازمي وعدد من ضباط 

اجليش.

اخلضر يغادر إلى روسيا 
للمشاركة في »املنتدى العسكري 

»2017 التقني الدولي 

ضمن مبادرة »بحرنا«

فريق الغوص يرفع طنا من املخلفات في ساحل اخليران 
 أعلن فريق ال��غ��وص باملبرة 
التطوعية البيئية ع��ن جن��اح 
احل��م��ل��ة البيئية االول����ى لرفع 
املخلفات ع��ن ش��اط��ئ اخل��ي��ران 
الشمالي جنوب الكويت وذل��ك 
ضمن م��ب��ادرة »ب��ح��رن��ا« والتي 
تهدف حلماية البيئة البحرية 

والشواطئ.
وق���ال رئ��ي��س ف��ري��ق الغوص 
ول��ي��د ال��ف��اض��ل ل��� )ك��ون��ا( ب��أن 
حملة تنظيف سواحل اخليران 
جنحت في رفع طن من مخلفات 
ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة وق���ط���ع خشبية 
ومخلفات أخرى ومت رفعها حفاظا 
على البيئة البحرية وكائناتها من 
أجل جعل الساحل نظيفا ليتمتع 

به رواده دائما.
وب��ني الفاضل أن معظم هذه 
املخلفات جاءت إلى الشاطي من 
خالل بعض رواد املكان الى جانب 
الرياح اجلنوبية التي هبت على 
الكويت مؤخرا مبينا ان الفريق 
استغل الفريق انحسار ماء البحر 

بهدف سهولة رفع هذه املخلفات.
واض���اف ال��ف��اض��ل ان ساحل 
اخل��ي��ران اجل��دي��د يحتوي على 
س��واح��ل ع��دي��دة وم��ن املشاريع 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ك��ب��ي��رة بالكويت 
وه���ي م���ن ال��س��واح��ل البيئية 

املهمة نظرا لتمتعه بالكثير من 
احلياة الفطرية اذ يعتبر محمية 
طبيعية مما أثرى تواجد االسماك 

والكائنات فيه.
ودع����ا ال��ف��اض��ل ال���ى تشديد 
الرقابة على هذا الساحل لوقف 

تعرضه للتلوث ن��ظ��را لوجود 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ع��رج��ات فيه 
وصعوبة حركة التيارات املائية 
فيه ما يحتم احل��رص على عدم 
تعرضه الي ضغوط بيئية تؤثر 
على جمال بحره أو على الكائنات 

البحرية.
واكد أن فريق الغوص يعتزم 
االس��ت��م��رار ف��ي ح��م��الت تنظيف 
هذه السواحل معربا عن الشكر 
جلميع الداعمني واملساهمني في 

هذا العمل البيئي.

جانب من رفع املخلفات فريق الغوص يرفع املخلفات 


