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38 مخالفا لقانون اإلقامة  مباحث شؤون اإلقامة تضبط 
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أنه ضمن اجلهود 
التي تقوم بها الوزارة حلفظ األمن والنظام 
وفـــرض هيبة الــقــانــون وردع املخالفني 

متكنت اإلدارة الــعــامــة ملباحث شــؤون 
اإلقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري 
اليوم األربعاء املوافق 2018/1/17 من 
ضبط عــدد )38( مقيما مخالفا لقانون 

اإلقــامــة فــي محافظة الفروانية مبنطقة 
الضجيج.

ــد متــت مخاطبة اجلــهــات املختصة  وق
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمــنــي اســتــمــرار احلــمــالت بــهــدف ضبط 
من يخالف قانون اإلقامة والتصدي لهم 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالهم. 

ولي العهد يستقبل املبارك واجلراح وثامر العلي 

ــي العهد   استقبل سمو ول
الشيخ نـــواف األحــمــد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ 
ــارك رئــيــس مجلس  ــب جــابــر امل

الوزراء.
 كما استقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الـــوزراء 
ووزيــر الداخلية الشيخ خالد 

ــراح . واستقبل سمو ولي  اجل
ــعــهــد رئــيــس جــهــاز األمـــن  ال
الــوطــنــي الشيخ ثــامــر العلي 
حيث قدم لسموه كال من الشيخ 

فــواز مشعل اجلــراح وعبدالله 
احلجرف وعبدالعزيز السالم 
وذلك مبناسبة تعيينهم وكالء 
مساعدين بجهاز األمن الوطني.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

سموه تسلم دعوة خادم احلرمني الشريفني حلضور ختام مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك والعلي والفايز 

 استقبل صــاحــب السمو أمــيــر البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد .

 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

 واستقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد استقبل سموه 
رئيس جهاز األمــن الوطني الشيخ ثامر 
العلي حيث قــدم لسموه كــال مــن الشيخ 

ــواز مشعل اجلــراح الصباح وعبدالله  ف
ــك  ــرف وعــبــدالــعــزيــز الــســالــم وذل ــج احل
مبناسبة تعيينهم وكالء مساعدين بجهاز 

األمن الوطني.
  وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح . 
 من جهة أخــرى تسلم صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة 
خطية من أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 

العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة 
سموه حلضور احلفل اخلتامي ملهرجان 
امللك عبدالعزيز لالبل والــذي سيقام في 
ــاض فــي األول مــن شهر  ــري العاصمة ال
فبراير.  وقد قام بتسليم الرسالة لسموه 

سفير اململكة العربية السعودية الشقيقة 
لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن 

إبراهيم الفايز.
 وحضر املقابلة وزيــر شــؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح .

.. وسموه يستقبل العلي واجلراح واحلجرف والسالم

رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس جهاز األمن الوطني 
   اســتــقــبــل سمو 
الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء 
فــي قصر بــيــان أمس 
ــاز األمــن  ــه ــس ج ــي رئ
الوطني الشيخ ثامر 
الـــعـــلـــي حـــيـــث قـــدم 
لسموه كال من الشيخ 
فــواز مشعل اجلــراح 
وعــبــدالــلــه احلــجــرف 
وعبدالعزيز السالم 
ــة  ــب ــاس ــن وذلــــــــك مب
ــــالء  ــم وك ــه ــن ــي ــي ــع ت
مساعدين بجهاز األمن 

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الشيخ ثامر العلي والشيخ فواز مشعل اجلراح وعبدالله احلجرف وعبدالعزيز السالمالوطني.

العتيبي يشارك في زيارة رسمية ملجلس األمن إلى أفغانستان 

  شارك مندوب دولة الكويت 
ـــم لــــدى األمم املــتــحــدة  ـــدائ ال
السفير منصور العتيبي في 
زيارة رسمية ملجلس األمن إلى 
جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
وذلــك خالل الفترة من 13 الى 

15 يناير اجلاري.
وذكــر بيان صــادر عن بعثة 
دولة الكويت الدائمة لدى األمم 
املتحدة في نيويورك الثالثاء 
ان تلك الــزيــارة تعتبر األولــى 
الــتــي يــقــوم بها مجلس األمــن 
إلى أفغانستان منذ عام 2010 
وتأتي في إطار حرص املجلس 
عــلــى مــواصــلــة تــقــدمي الــدعــم 
للجهود املبذولة على األرض 
ــرار واألمـــن  ــق ــت لتحقيق االس
ومواجهة التحديات السياسية 

واألمنية.
واضــاف البيان ان السفير 
ــع أعــضــاء  العتيبي شـــارك م
مــجــلــس األمـــــن فـــي عــــدد من 
ــادة  ــي ــق ـــع ال اإلجـــتـــمـــاعـــات م
السياسية فــي الــبــالد والتي 
ــس أفــغــانــســتــان  ــي شــمــلــت رئ

ـــي والـــرئـــيـــس  ـــان أشــــــرف غ
التنفيذي ألفغانستان الدكتور 
عبدالله عبدالله حيث تناولت 
هذه اللقاءات احلالة السياسية 
واالقـــتـــصـــاديـــة واألمـــنـــيـــة 

واالجتماعية واالقتصادية في 
البالد.

ــح ان اعضاء مجلس  واوض
األمــن اكــدوا خالل تلك الزيارة 
ضــرورة قيام املجتمع الدولي 

بدعم أفغانستان والتعاون 
مــعــهــا خــصــوصــا فــي مسألة 
ــي  ــن حتــقــيــق االســـتـــقـــرار األم
والسياسي ومكافحة اإلرهاب 

وجتارة املخدرات. 

  أكدت رئيسة اجلمعية الكويتية 
ــدان العقاب أول  حلماية البيئة وج
أمس الثالثاء اهمية مشاركة فريق 
اصدقاء البيئة الكويتي في فعاليات 
اسبوع ابوظبي لالستدامة من اجل 
تعزيز مفاهيم العمل البيئي التطوعي 
ـــة الــكــويــت في  وابــــراز جــهــود دول
احملافظة على البيئة في هذا امللتقى 

العاملي.
ــي تــصــريــح لـ  ــت الــعــقــاب ف ــال وق
)كونا( ان الفريق الكويتي يشارك في 
هذه الفعالية من خالل جناح خاص 
يستعرض من خالله املشاريع البيئية 
للطلبة الكويتيني ضمن برنامج 
متكني الناشئة فــي املــجــال البيئي 

التطوعي الذي اعتمدته اجلمعية في 
عام 2016.

واوضحت ان املشاريع الكويتية 
ــالم  املــشــاركــة فــي املــعــرض هــي االع
البيئي والتوعية والتكيفيات املختلفة 
للقشريات في بيئات مختلفة واهمية 
ــر التخييم على البيئة  الطيور واث
الــبــريــة الــى جــانــب عــرض انشطة 
ــي مجال  اجلمعية واصــداراتــهــا ف
البيئة. واشــــادت الــعــقــاب بجهود 
رئيس جمعية اصــدقــاء البيئة في 
ابوظبي الدكتور ابراهيم علي بتذليل 
كافة العقبات وتسهيل اجراءات الوفد 

الكويتي في هذه املشاركة.
ــرت ان الوفد الكويتي يضم  وذك

عضو مجلس ادارة اجلمعية نواف 
املويل واملشرفة امينة علي واعضاء 
الفريق احمد مــراد وحسن املويل 
وليلي الــرامــزي وعبدالله التميمي 

وعبدالله الصواغة.
ـــوع ابــوظــبــي  ـــب ويــتــضــمــن )اس
ـــــــذي يــخــتــتــم  لــــالســــتــــدامــــة( ال
اليوماخلميس املقبل الــعــديــد من 
الفعاليات منها )الــقــمــة العاملية 
للمياه( وملتقى )السيدات والبيئة 
والطاقة املتجددة( و)معرض الطاقة 
الشمسية( و)منتدى حلول ادارة 
النفايات( و)معرض النقل املستدام( 
و)امللتقى احلصري للطلبة( و)ملتقى 

تبادل االبتكارات في مجال املناخ(.

العقاب تؤكد اهمية مشاركة »وفد أصدقاء البيئة« في أسبوع أبوظبي لالستدامة 

أمير البالد يتسلم من السفير السعودي دعوة خادم احلرمني الشريفني سمو األمير مستقبال العلي واجلراح واحلجرف والسالم بحضور ولي العهد

السفير منصور العتيبي مع وفد مجلس األمن الدولي خالل الزيارة إلى جمهورية أفغانستان اإلسالمية

العتيبي مع رئيس أفغانستان أشرف غاني 

 وجدان العقاب


