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سموه أشاد بأداء المجلس الراقي في التعامل مع استجواب المبارك

أثمن تفهمكم دعوتنا لتحكيم العقل وتغليب مصلحة البالد
األمير للنوابّ :

• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد

بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،بر�سالة �إلى
رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
وجاء يف ن�ص الر�سالة « :الأخ مرزوق
الغامن رئي�س جمل�س االم��ة ،لقد
تابعت باهتمام بالغ مداوالت جل�سة
جمل�س االم��ة التي انعقدت لبحث
مو�ضوع اال�ستجواب املقدم الى �سمو
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك ،وما مت التو�صل اليه من
قرار الإحالة �إلى اللجنة الت�رشيعية
للتحقق فيما مدى ا�ستيفائه للجوانب
القانونية بغية عر�ضه بعد ذلك على
جمل�سكم املوقر متهيدا التخاذ القرار
املنا�سب ب�ش�أنه.
و�أود يف هذا ال�صدد �أن �أعرب عن خال�ص
ارتياحي للأجواء الدميقراطية التي
�سادت جل�ستكم وامل�ستوى الراقي
يف ط��رح الآراء املختلفة حيال
مو�ضوع اال�ستجواب و�أثمن بتقدير
ع��ال التفهم مبا ج��اء يف ر�سالتنا
اليكم ودعوتنا �إل��ى حتكيم العقل

وتغليب م�صلحة البالد العليا يف ظل
الظروف الراهنة احلرجة التي منر
بها و�أخ�ص هنا بالثناء على املواقف
التي ابداها غالبية الأخوة الأع�ضاء
يف املجل�س.
انني على ثقة ب�أنكم وما تتحلون به
من �إدراك عال للم�س�ؤولية �ستوا�صلون
م�سريتكم الدميقراطية املباركة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اخ��وان��ك��م �أع�ضاء
احلكومة مل��ا يحقق رفعة البالد
وحتقيق تطلعات �أبنائه مت�رضعا
�إلى الباري عز وجل �أن يوفقكم و�أن
ي�سدد خطاكم.
وتقبلوا خال�ص التقدير� ،صباح
الأحمد� ،أمري دولة الكويت».
من جهة �أخ���رى ،ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو بق�رص بیان �أم�س� ،سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئی�س جمل�س
الوزراء �سمو ال�شیخ جابر املبارك.
وا�ستقبل �سموه ،رئی�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن.

• سموه لدى لقائه مرزوق الغامن

القيادة السياسية هنأت موريتانيا وألبانيا بعيديهما الوطنيين

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

•  ...وخالل استقباله الشيخ صباح اخلالد

ولي العهد التقى المبارك والخالد
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء.

كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد.

الجاراهلل :الحوار االستراتيجي مع الجانب األوروبي
كان مثمراً للغاية
�أ�شاد نائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله ،بنتائج اجتماع احلوار
اال���س�ترات��ي��ج��ي ال���ذي عقد م�ساء
�أم�س الأول ،بني الكويت واالحتاد
الأوروبي م�ؤكدا انه كان «جيدا جدا
ومثمرا للغاية».
ج���اء ذل���ك يف ت����صري��ح��ات �أدل���ى
بها عقب اختتام �أع��م��ال اجتماع
احلوار اال�سرتاتيجي الأول الكويتي
الأوروب����ي ال��ذي ت��ن��اول تعزيزالتعاون الثنائي يف جماالت الأمن
والطاقة والتنمية.
وتر�أ�س اجلارالله وفد الكويت يف
تلك االجتماعات فيما تر�أ�س اجلانب
الأوروبي الأمني العام خلدمة العمل
اخلارجي باالحتاد الأوروبي هيلغا
�شميد.
و�أ�شار اجلارالله �إلى �أن اجلانبني
ا�ستعر�ضا الروابط الثنائية بني
الكويت واالحتاد الأوروبي كما بحثا
عددا من �أوجه التعاون يف خمتلف
املجاالت وناق�شا �أي�ضا الق�ضايا
الإقليمية.
و�أ���ش��ار اجل��ار الله �إل��ى �أن��ه نقل
ر���س��ال��ة خطية م��ن ن��ائ��ب رئي�س

بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى رئي�س موريتانيا حممد
ولد عبدالعزيز ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له موفور
ال�صحة والعافية ولبالده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تهنئة �إل��ى رئي�س
�ألبانيا �إلري ميتا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له موفور
ال�صحة والعافية ولبالده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،ورئي�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،بربقيات
تهنئة مماثلة.
فيما بعث �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بربقية تهنئة �إلى املت�سابق م�شاري الظفريي �أعرب
فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة ح�صوله على
املركز الأول بالرتتيب العام ملجموعة « »Nللمرة
الرابعة وعلى لقب بطل ال�رشق الأو�سط للراليات
 2018الذي �أقيم يف لبنان.

وزير الداخلية بحث مع فالس تعزيز
التعاون األمني الكويتي الروماني

ا�ستقبل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الفريق م.
ال�شيخ خالد اجلراح رئي�س جهاز
املخابرات اخلارجية يف رومانيا
غابرييل فال�س ،بح�ضور وكيل
وزارة الداخلية الفريق ع�صام
النهام ورئي�س جهاز �أمن الدولة
اخلارجي ال�شيخ مبارك العلي.
• خالد اجلارالله مع املشاركني في االجتماع

جمل�س ال���وزراء وزي��ر اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد� ،إلى املمثلة
العليا لالحتاد الأوروب��ي لل�ش�ؤون
اخلارجية وال�سيا�سية والأمنية

ونائبة رئي�س املفو�ضية الأوروبية
ف��ي��دي��ري��ك��ا م��وغ�يري��ن��ي ،تتعلق
باملقرتحات التي �سبق �أن قدمها
االحتاد الأوروبي �إلى الكويت لإن�شاء

�آلية ملكافحة الإره��اب ،وق��ال �إن
«ه��ذا ال��رد هو ر�ؤي��ة الكويت لتلك
املقرتحات» م�ضيفا �أن الر�سالة
تناولت �أي�ضا اخلالف اخلليجي.

الرجيب استقبل
سفير هنغاريا

• أحمد الرجيب مع السفير الهنغاري

ا�ستقبل الفريق اول م .احمد الرجيب حمافظ
مبارك الكبري يف مكتبه مبقر املحافظة �سفري
هنغاريا اي�شتفان �شو�ش.
ورحب الرجيب بال�سفري ،وجرى تبادل الأحاديث
الودية حول �سبل تعزيز التعاون بني حمافظة
مبارك الكبري وحمافظات هنغاريا.
من جهته� ،أع��رب اي�شتفان عن خال�ص �شكره
وتقديره للفريق �أول م� .أحمد الرجيب ،مبديا
�إعجابه مبحافظة مبارك الكبري وطرقها وح�سن
تنظيمها ،متمنيا للكويت حكومة و�شعبا املزيد
من النجاح واالزدهار.

م�شيدا �سموه بهذا الإجن��از الريا�ضي املميز الذي
برهن على قدرة �شباب الكويت الريا�ضي على حتقيق
مثل هذه الإجنازات الريا�ضية امل�رشفة متمنيا �سموه
له كل التوفيق والنجاح ملوا�صلة عطائه الريا�ضي
وحتقيق املزيد من الإجنازات الريا�ضية لرفع راية
الوطن العزيز يف خمتلف املحافل الريا�ضية الإقليمية
والدولية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية
تهنئة �إلى املت�سابق م�شاري الظفريي �ضمنها �سموه
خال�ص تهانيه مبنا�سبة ح�صوله على املركز الأول
بالرتتيب العام ملجموعة « »Nللمرة الرابعة وعلى
لقب بطل ال�رشق الأو�سط للراليات  2018الذي �أقيم
يف لبنان متمنيا �سموه له كل التوفيق والنجاح
لتحقيق املزيد من الإجنازات الريا�ضية لرفع راية
الوطن العزيز يف خمتلف املحافل الريا�ضية الإقليمية
والدولية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تهنئة مماثلة.

• الشيخ خالد اجلراح مستقبالً غابرييل فالس

ويف بداية اللقاء رحب اجلراح
ب�ضيفه وتبادل معه الأحاديث
ال��ودي��ة ،كما مت بحث ع��دد من
امل��و���ض��وع��ات ذات االهتمام
امل�����ش�ترك خ��ا���ص��ةً يف املجال
الأمني.
و�أك���د اجل���راح عمق العالقات
بني البلدين مثمن ًا ال��دور الذي

يقوم به رئي�س جهاز املخابرات
اخلارجية برومانيا والذي ي�ؤدي
�إل��ى امل��زي��د م��ن توطيدها بني
البلدين.
ومن جانبه �أ�شاد فال�س ب�أهمية
ما مت طرحه خالل اللقاء والذي
ي�صب يف �إط��ار تعزيز العالقات
الأمنية بني البلدين.

«البيئة» :تحرير  3مخالفات لمالك
بناية وصاحب ورشة
كتب �ضاحي العلي:

• جانب من املخالفات

ح��ررت جلنة متابعة البالغات يف الهيئة
العامة للبيئة خمالفة ملالك احدى البنايات
يف حمافظة حويل وذلك لوجود ور�شة ت�صليح
م��ول��دات كهرباء وتهالك اغطية ال�رصف
وتراكم االنقا�ض واملخلفات.
و�أو�ضحت ادارة العالقات العامة بالهيئة ان
جلنة متابعة البالغات يف حمافظتي حويل
واجلهراء يف الهيئة العامة للبيئة قامت
مبعاينة بناية يف منطقة حويل وذلك لورود
�شكوى من ال�سكان يف املنطقة.
حيث تبني وج��ود ور�شة ت�صليح مولدات
كهرباء وتفكيكها يف البناية بالإ�ضافة �إلى
تهالك �أغطية ال�رصف ال�صحي يف �ساحة
البناية وتراكم االنقا�ض واملخلفات على
�سطح البناية.
وعليه مت حترير خمالفات وفق املواد ،16
 33 ،18من قانون حماية البيئة ملالك
البناية و�صاحب الور�شة.

