
 استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
في مكتبه ب��دي��وان ع��ام احملافظة أم��س، سفير 
جمهورية فيتنام االشتراكية لدى الكويت ترينة 
مينة مانة، حيث جري تبادل األحاديث الودية 
التي تناولت العالقات الثنائية التي تربط 
البلدين الصديقني وُسبل تعزيزها في جميع 

املجاالت.

 وت��ط��رق ال��ل��ق��اء ال���ى ب��ح��ث آف����اق تطوير 
التعاون املشترك وتبادل اخلبرات بني البلدين 
على مستوى األنظمة اإلداري���ة احمللية عموما 
وعلى صعيد احملافظات واملناطق علي وجه 
اخل��ص��وص، وأع���رب اخل��ال��د خ��الل اللقاء عن 
تقديره لسفير فيتنام علي زيارته متمنيا التوفيق 
والنجاح له خالل مسيرة عمله في البالد من أجل 

الدفع بعالقات الصداقة بني البلدين إلى آفاق 
أوسع وأرحب.  من جهته اعرب السفير مانة عن 
سعادته وامتنانه حلفاوة استقبال اخلالد، مثمنا 
التقدير البالغ للرعاية التي حتظى بها البعثة 
الدبلوماسية وجالية ب��الده على الصعيدين 
الرسمي والشعبي منذ مباشرته مهامه في دولة 

الكويت.
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استقبل وفدا قضائيا من إندونيسيا ووقعا »خطاب نوايا« مشترك 

املستشار املطاوعة: جلنة قضائية
– إندونيسية« لدفع ُأطر التعاون  »كويتية 

 رحب رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس 
احملكمة ال��دس��ت��وري��ة اُلعليا رئ��ي��س محكمة 
التمييز املستشار يوسف جاسم املطاوعة 
»بدفع أُطر التعاون املشترك مع وفد جمهورية 
إندونيسيا القضائي«، معلنا عن »تشكيل جلنة 
قضائية مشتركة من البلدين الصديقني تتولى 
وض��ع وتنفيذ ب��رام��ج ال��ت��ع��اون الثنائي مبا 
تتضمنه من رؤى لتبادل اخلبرات والزيارات 

والدورات القضائية املشتركة«.
ج��اء ذل��ك على هامش استقبال املستشار 
)املطاوعة( لوفٍد قضائٍي من دولة إندونيسيا 
الصديقة ضم كال من رئيس القضاء ورئيس 
احملكمة الُعليا ف��ي جمهورية إندونيسيا 
البروفيسور الدكتور محمد حتى علي، ورئيس 
غرفة احمل��اك��م الشرعية ف��ي احملكمة الُعليا 

الدكتور ُعمران س��وءداي محمد، ومدير تنمية 
القوى البشرية القضائية في املديرية العامة 
للمحاكم البشرية في احملكمة الُعليا الدكتور 
فوزان جاهوري موري، إلى جانب القاضي في 
احملكمة الشرعية جتيبينوجن الدكتور ناصح 
سالم سوهارتو، باإلضافة إلى مساعد رئيس 
احملكمة اُلعليا فيصل أكبر الدين تقوى، ورئيس 
القسم امل��ال��ي ف��ي امل��دي��ري��ة العامة للمحاكم 
الشرعية في احملكمة الُعليا ع��ارف غوناوان 

شاه.
 وأوضح املستشار املطاوعة أنه »مت توقيع 
)خطاب نوايا( مع الوفد القضائي اإلندونيسي 
الزائر استعرض أوجه التعاون املشترك بني 
البلدين ف��ي امل��ج��ال القضائي ال��ذي يتشابه 
تنظيمه إلى حٍد كبيٍر بني الدولتني رغم اختالف 

املساحة وع��دد السكان بينهما«، الفتا إلى 
أن »اجلانبني أك��دا خ��الل لقائهما على أهمية 
استقاللية القضاء ودوره في حماية احلقوق 

واحلريات وحتقيق العدالة«. 
 وأش���ار إل��ى »أه��م��ي��ة مثل ه��ذه ال��زي��ارات 
املتبادلة والتي حتظى باهتمام املجلس األعلى 
للقضاء وجميع رجال السلك القضائي وذلك 
إلسهامها في تعزيز ال��رواب��ط القضائية مع 
ال��دول الشقيقة والصديقة وإتاحتها الفرصة 
ل��إط��الع على ال��ت��ج��ارب القضائية ف��ي هذه 
الدول«، الفتا إلى أن »اجلانب القضائي الكويتي 
استقبل - من قبل - وف��ودا قضائية من دول 
أفريقية، كما نظم زي��ارات لوفود من أعضاء 
السلك القضائي الكويتي لدول أوروبيٍة وذلك 

لإطالع على التجارب القضائية لهذه الدول«. 

املستشار يوسف املطاوعة والوفد القضائي اإلندونيسي بحضور املستشار محمد بن ناجي  

فريق الغوص ينجز عدة عمليات بيئية في جون الكويت 
أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية إجن��از عمليات بيئية عدة 
حفاظا على ج��ون الكويت متثلت في إنتشال 
عوامة رف��ع ق��وارب غارقة ورف��ع شباك صيد 

مهملة ومخلفات كثيرة من سواحل عدة.
 وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ل� )كونا( 
أم��س االثنني ان الفريق يولي اهتماما خاصا 
جل��ون الكويت نظرا ألهميته البيئية حيث 
قام بإنتشال عوامة لرفع القوارب غارقة في 
مارينا س��وق ش��رق زنتها ثالثة اطنان كانت 
تشكل خطرا مالحيا على رواد املارينا مستعينا 
باحلقائب الهوائية لتعوميها ورافعة إلنتشالها 
خارج امل��اء.  واض��اف الفاضل ان الفريق متكن 
ايضا من رف��ع شباك صيد مهملة بني جزيرة 

)مسكان( وساحل االبراج تزن طنا واحدا كانت 
ايضا تشكل خطورة على املالحة وتلوث البيئة 
البحرية وتؤدي إلى نفوق الكثير من الكائنات 
البحرية واألسماك والطيور وذل��ك بالتعاون 
مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 

واإلدارة العامة خلفر السواحل.
 واوضح ان الفريق قام ايضا برفع 10 أطنان 
من املخلفات في ساحل الدوحة وثالثة أطنان 
اخ��رى من ساحل املستشفيات وه��ي مخلفات 
بالستيكية وقطع خشبية وغيرها مؤكدا أهمية 
جون الكويت كونه من املواقع املهمة لنمو احلياة 

الفطرية واملالحة البحرية.
 وذك��ر ان الفريق يخصص خمسة ق��وارب 
كاملة التجهيزات لعمليات انقاذ جون الكويت 

ل��رف��ع امل��خ��ل��ف��ات م��ن ش��ب��اك ص��ي��د ومخلفات 
بالستيكية وحبال واط��ارات وانتشال السفن 
املهملة وال��غ��ارق��ه داع��ي��ا الصيادين اإلل��ت��زام 
بالقوانني والتشريعات املنظمة للصيد حتى 
ال تتأثر البيئة البحرية بشكل سلبي ولتفادي 

عقوبات قانون حماية البيئة اجلديد.
 وناشد الفاضل اجلهات املختصة لتشديد 
الرقابة على محمية جزيرة )ام النمل( وذلك 
لدخول السيارات إليها مهددة للحياة الفطرية 
فيها مبينا انه رغم إغالق الفريق للطرق املؤدية 
للجزيرة بالتعاون مع بلدية الكويت إال ان هناك 
بعض املخالفني الذين يتعدون ويتجاوزون 
القواعد والنظم التي حتافظ على احلياة البرية 

والساحلية باجلزيرة.

272 ترخيصًا في نوفمبر املاضي العجمي: بلدية اجلهراء أصدرت  
 كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت 
ع��ن اإلجن���ازات التي حققتها إدارة تراخيص 
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة اجلهراء 
خالل شهر نوفمبر املاضي حيث مت إصدار 272 

ترخيص برسوم12909 د.ك
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة تراخيص 
خدمات البلدية بالوكالة حزام فهد العجمي بأن  

اإلدارة قامت بإصدار وجتديد 272 ترخيص 
برسوم بلغت 12909 د.ك  وقد اشتملت على 
اص��دار وجت��دي��د  156 ترخيص إع��الن صحي 
، إص��دار 21 تصريح جديد  لسيارات نقل مياه 
)غير مخصص للبيع( ،  إصدار28 تصريح جديد 
لسيارات نقل مواد غذائية ، جتديد 3 تراخيص 
لبقاالت متنقلة ، جتديد 43 ترخيص اع��الن 

مركبات و اصدار 21 تراخيص اعالن مؤقت
و دع��ت إدارة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة اجلمهور 
ف��ي ح��ال وج���ود أي ش��ك��وي تتعلق بالبلدية 
ب��ع��دم ال��ت��ردد ب��االت��ص��ال على اخل��ط الساخن 
139 أو التواصل عبر حساب البلدية مبواقع 
التوصل االجتماعي  @kuwmun وسيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية حيالها على الفور


