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»البيئة«: مياهنا اإلقليمية لم تتأثر بالبقع النفطية في العراق وإيران
أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أمس 
عدم تأثر املياه اإلقليمية بالبقع النفطية 
التي رصدتها في املياه العراقية وشمال 

إيران.

وق��ال��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان صحفي إنها 
رص���دت ع��ب��ر م��رك��ز امل��س��اع��دة املتبادلة 
للطوارئ البحرية )ميماك( وم��ن خالل 
صور األقمار االصطناعية بقعا نفطية في 

املياه العراقية وشمال املياه اإليرانية بعيدا 
عن املياه اإلقليمية الكويتية.وأضافت أنها 
نسقت م��ع برنامج )دع��م متخذي القرار 
إلدارة األزم����ات( ال��ت��اب��ع ملعهد الكويت 

لألبحاث العلمية ملراقبة ص��ور األقمار 
االصطناعية ومع )ميماك( ملتابعة املوضوع 
وات��خ��اذ اإلج���راءات ال��الزم��ة مع الدولتني 

املذكورتني بشأن هذه البقع النفطية.

سموه استقبل الهاشل والصرعاوي

أمير البالد: جائزة محافظي البنوك املركزية األعلى تقييمًا تعكس مكانة الكويت العاملية
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس محافظ البنك املركزي الدكتور محمد 
الهاشل، حيث أه��دى سموه جائزة محافظي البنوك املركزية 
األعلى تقييما على مستوى العالم والتي منحت من قبل مجلة 

)غلوبال فاينانس( األمريكية.
 وق��د أش��اد سموه بهذا التكرمي ال��ذي ميثل إجن���ازا لدولة 
الكويت ويعكس مكانتها العاملية متمنيا سموه له دوام التوفيق 

والنجاح.  
كما استقبل سموه رئيس دي��وان احملاسبة باإلنابة عادل 
الصرعاوي حيث قدم لسموه التقرير السنوي للسنة املالية 

  .2018/2017
وحضر املقابلتني وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 

جراح الصباح.
وخ��الل لقاء صاحب السمو أمير البالد مع رئيس دي��وان 
احملاسبة باإلنابة قال الصرعاوي: “طال عمرك هذا التقرير 
السنوي السنة هذه حطيناها بصيغة شباب عن طريق اجلهاز 
وكل املعلومات وهذا الفالش اللي فيه البيانات كلها”.  وقال 
سمو األمير ردا على الصرعاوي: “تقريرك هذا ما فيه مخالفات”.  
وأجاب الصرعاوي “واجب علي ان أقول إن هناك تعاون كبير 
بفضل الله بالدرجة األولى من سمو رئيس الوزراء وهناك الكثير 

من األمور سهلها لنا في التعاون مع إخواننا الوزراء”.

ولي العهد يستقبل الهاشل والصرعاوي وسفير 
الكويت لدى اململكة العربية السعودية

2018/2017سمو األمير يتسلم من الهاشل جائزة محافظي البنوك املركزية وسموه يتسلم من الصرعاوي التقرير السنوي للسنة املالية 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
السيف صباح أم��س محافظ بنك الكويت املركزي 
الدكتور محمد الهاشل وذلك مبناسبة تكرميه من مجلة 
)غلوبال فاينانس( األمريكية ضمن محافظي البنوك 
املركزية األعلى تقييما على مستوى العالم والذين بلغ 

عددهم هذا العام 10 محافظني.
واستقبل سموه رئيس دي��وان احملاسبة باإلنابة 
ع��ادل الصرعاوي وأعضاء فريق التدقيق احلسابي 

بالدولة، حيث قدموا لسموه تقرير دي��وان احملاسبة 
عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
ال��وزارات واإلدارات احلكومية وحساباتها احلكومية 
وكذلك اجلهات املستقلة واجل��ه��ات امللحقة بالسنة 

املالية.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد سفير 
دولة الكويت لدى اململكة العربية السعودية الشيخ 

ثامر جابر األحمد الصباح.

سمو ولي العهد يستقبل محافظ البنك املركزي

.. وسموه يستقبل الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح

سموه تسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء األردني

املبارك يستقبل محافظ البنك املركزي ورئيس ديوان احملاسبة 
باإلنابة و سفير اململكة األردنية

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف 
أمس محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل مبناسبة تكرميه 
ضمن محافظي البنوك املركزية األعلى تقييما على مستوى العالم من مجلة 
) غلوبال فايننس ( األمريكية.واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي وأعضاء 
فريق التدقيق احلسابي بالدولة حيث قدموا لسموه تقرير ديوان احملاسبة 
عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات ال��وزارات واإلدارات 
احلكومية وحساباتها احلكومية وكذلك اجلهات املستقلة واجلهات امللحقة 

عن السنة املالية )2017 - 2018(. 
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال���وزراء في قصر 
السيف اليوم سفير اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت 
صقر أبو شتال، حيث سلم سموه رسالة خطية من دول��ة رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الدكتور عمر ال��رزاز تتضمن دع��وة سموه لزيارة 

اململكة. سمو الشيخ جابر املبارك يتسلم من سفير األردن رسالة رئيس الوزراء األردني
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نائب وزير شؤون الديوان األميري ينقل تعازي 
سمو األمير في وفاة الرئيس السوداني السابق

قام نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله ظهر أمس بزيارة إلى منزل 
سفير جمهورية السودان لدى دولة الكويت حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال��وزراء وحكومة وشعب دولة الكويت وذلك بوفاة املشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب 

الرئيس السابق جلمهورية السودان الشقيقة.

وزير تونسي يثني على رعاية الكويت 
جلالية بالده العاملة لديها 

أع��رب وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الهجرة 
والتونسيني في اخل��ارج عادل اجلربوعي 
أمساالثنني عن امتنان تونس للرعاية التي 
تقدمها الكويت للجالية التونسية العاملة 

لديها.
وأضاف اجلربوعي في حديث صحفي ل� 
)كونا( عقب لقائه أبناء اجلالية التونسية 
في النمسا ان تونس حكومة وشعبا تعتز 
مبستوى ال��ع��الق��ات م��ع ال��ك��وي��ت والتي 
قال انها تشهد تطورا مستمرا في مختلف 

املجاالت.
وأك��د ارتياح تونس ملا تقدمه الكويت 
اميرا وحكومة وشعبا من رعاية وتسهيالت 

ألبناء اجلالية التونسية في الكويت.
وأع��رب عن تطلع تونس ال��ى مزيد من 
الدعم من جانب الكويت عبر توفير فرص 
عمل اكثر للكفاءات التونسية التي قال انها 

تواجه ازمة ايجاد فرص عمل.
وكشف عن وجود تنسيق متواصل بني 
اجلهات الرسمية التونسية والكويتية على 
اكثر من صعيد ملتابعة مسألة ارسال املزيد 

من الكفاءات التونسية للعمل في الكويت.
وح��ول إمكانية قيامه ب��زي��ارة رسمية 

الى الكويت قال اجلربوعي انه يعتزم ذلك 
في اق��رب فرصة وذل��ك في اط��ار التواصل 
واالح��اط��ة بأبناء اجلالية التونسية في 
دول املهجر التي متثل اكثر من عشر سكان 
تونس.وأوضح أنه في اثناء لقاءاته مع 
امل��س��ؤول��ني املعنيني ف��ي ال���دول الشقيقة 
والصديقة يحرص على التأكيد على ان 
دع��م الهجرة املنظمة يعد افضل وسيلة 
للقضاء على الهجرة غير الشرعية.وخلص 
املسؤول التونسي إلى القول إن “العالقات 
بني البلدين الشقيقني راسخة وتتعزز يوما 
بعد يوم بفضل عالقات األخ��وة بني سمو 
امير الكويت الشيخ صباح األحمد والرئيس 

التونسي الباجي القائد السبسي”.
وث��م��ن ت��ض��ام��ن ال��ك��وي��ت م��ع تونس 
اثناء تعرضها في االي��ام القليلة املاضية 
ال��ى فيضانات تسببت في خسائر مادية 

وبشرية كبيرة.
ويبلغ عدد أعضاء اجلالية التونسية 
العاملة ف��ي ال��ك��وي��ت نحو خمسة االف 
شخص جلهم من اخلبراء والقضاة واألطباء 
وال��ب��اح��ث��ني واإلع��الم��ي��ني وال��ت��رب��وي��ني 

والرياضيني وغيرهم. 

الشيخ محمد العبد الله يقدم التعازي

رئيسة وزراء رومانيا تغادر البالد 
بعد زيارة رسمية

غادرت رئيس وزراء جمهورية رومانيا الصديقة فيوريكا دانشيال البالد مساء أول أمس بعد 
زيارة رسمية استمرت ثالثة أيام.

وك��ان في وداعها على أرض مطار الكويت الدولي معالي رئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم جابر األحمد الصباح.

رئيس وزراء رومانيا فيوريكا دانشيال لدى مغادرتها البالد

محافظ »األحمدي« يشيد مبساهمات املنطقة 
التعليمية في أنشطة وبرامج احملافظة

ثمن محافظ األح��م��دي الشيخ 
فواز اخلالد التعاون املثمر الدائم 
بني احملافظة والعديد من اجلهات 
واملؤسسات الرسمية العاملة في 
نطاق احملافظة ، مشيداً باملساهمات 
النوعية املتميزة ملنطقة األحمدي 
التعليمية في العديد من البرامج 
والفعاليات واألنشطة التي تنظمها 

احملافظة علي مدار العام .
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه أم��س 
مدير االنشطة التربوية مبنطقة 
األحمدي التعليمية هيا الدوسري 
وذل���ك ف��ي دي���وان ع��ام احملافظة، 
حيث اطلع على أولويات وبرامج 
قطاع االنشطة ، كما تطرق اللقاء 
ال��ي التركيز علي احتفالية رفع 
العلم واحتفاالت احملافظة باالعياد 

الوطنية 2019 علي نحو خاص .
ب��دوره��ا أع��رب��ت هيا ال��دوس��ري 
عن سعادتها باللقاء الذي يأتي في 
اطار استعدادات احملافظه لالحتفال 

ب��االع��ي��اد الوطنيه املقبلة الفتة 
ال��ى التعاون والتنسيق املشترك 
بشأن م��راس��م رف��ع العلم 2019 ، 

مثمنة ح���رص م��ح��اف��ظ األح��م��دي 
على اش��راك املنطقة التعليمية في 
العديد من الفعاليات التي تنظمها 

احملافظة ، مؤكدة الصدى الطيب 
لتلك امل��ش��ارك��ات خ��الل السنوات 

املاضية.

جانب من اللقاء 

الهالل األحمر الكويتي 
تؤكد أهمية إبراز 
اجلهود اإلنسانية 

للكويت محليًا ودوليًا
أك��دت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس 
االثنني أهمية إبراز اجلهود اإلنسانية واإلغاثية 
للكويت ع��ل��ى مختلف امل��س��ت��وي��ات احمللية 

والدولية.
وق��ال نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
أن��ور احلساوي في تصريح صحفي مبناسبة 
اليوم اخلليجي للهالل االحمر ال��ذي يصادف 
ال��ي��وم وب��ح��ض��ور رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 
للصليب األح��م��ر بيتر م��اوري��ر ان م��ا تقدمه 
اجلمعية م��ن مشاريع اغاثيه وتنمويه هو 
إلب���راز ال���دول اإلن��س��ان��ي امل��ش��رق للكويت في 
كافة احملافل ال��دول��ي��ة.وأض��اف احل��س��اوي أن 
مسيرة اجلمعيات اخلليجية تكللت بالكثير من 
النجاحات واإلجن��ازات وأصبحت عالمة فارقة 
في الساحة اإلنسانية مشيدا بجهود جمعيات 
الهالل األحمر اخلليجية في اغاثة الدول املنكوبة 
جراء الكوارث الطبيعية وبالتعاون والتنسيق 
املشترك فيما بينهم في مجاالت العمل اإلغاثي 

واإلنساني.


