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أكد دعم املجلس الوطني للثقافة لفريق هواة التراث 

965«  يفوح بعبق التاريخ بكل مفرداته العسعوسي:  معرض »اكسبو 
أكد األمــن العام املساعد لقطاع 
الثقافة في )املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واالداب( الكويتي محمد 
العسعوسي دعــم املجلس لفريق 
)اكسبو 965( للمعارض التراثية 
واحلــرفــيــة والـــذي يضم هـــواة في 
جمع التراث واملقتنيات التاريخية 

النادرة.
 وقــال العسعوسي في تصريح 
ــس على هامش  ــا( أول أم ل )كــون
ـــدورة الثانية ملعرض  افتتاحه ال
)اكــســبــو 965( فــي قــاعــة أحمد 
العدواني مبناسبة )الكويت عاصمة 
الــشــبــاب الــعــربــي 2017( ان هذا 
املعرض يفوح بعبق التاريخ بكل 

مفرداته.
 وأشــاد بجهود أعضاء الفريق 
املشاركن في املعرض الذين عرضوا 
ــرص الفريق  مقتنياتهم مثمنا ح
على جمع هذه املقتنيات املعبرة عن 
تراث الكويت الى جانب ما صنعوه 
بــأيــديــهــم جتــســيــدا حلـــرف شاقة 

امتهنها االباء واالجداد قدميا.
 وعبر العسعوسي عن سعادته 
ملا احتضنه املعرض من جهود ابناء 
ــل حفظ تـــراث هذا  الكويت مــن اج
البلد مشيرا الــى ان هــذا املعرض 
يعطي بشرى بأن تراث االجــداد لن 
يضيع ما دام هناك من يهتم بجمعه 

وعرضه.
ــام املــســاعــد  ــع  ونــــاب االمــــن ال
ــن راعـــي معرض  الــعــســعــوســي ع
)اكسبو 965( اخلـــاص بالتراث 
الكويتي واخلليجي وزيــر الدولة 
ــر  ــــوزراء ووزي لــشــؤون مجلس ال
االعــــالم بــالــوكــالــة الــشــيــخ محمد 

العبدالله.

 مــن جانبه جــدد األمـــن العام 
املساعد لقطاع الفنون في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الدكتور بدر الدويش في تصريح 
مماثل ل)كــونــا( التأكيد على دعم 
املــجــلــس لــفــريــق )اكــســبــو 965( 
للمعارض الــذي يساهم في عرض 

وحفظ التراث الكويتي.
 وشدد الدويش على أهمية حفظ 
تراث الكويت الدال على حضارتها 
واصولها وتاريخها مشيدا بجهود 
اعضاء فريق هذا املعرض الذي يضم 
نخبة من ابناء الكويت املتطوعن 
من هــواة جمع الــتــراث واملقتنيات 

القدمية.
 واشــار الى الرعاية الكرمية من 
قبل وزيــر االعــالم ورئيس املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واالدب 
الشيخ محمد العبدالله مؤكدا ان 
تلك الرعاية مــا هــي اال دليل على 
اهمية املعارض التراثية واحلرفية 

واحلرص على دعمها.
 بـــدوره عبر محافظ العاصمة 
الفريق متقاعد ثابت املهنا ل)كونا( 
عن سعادته حلضوره هذا املعرض 
ومشاركته في التكرمي الــذي قدمه 
اعــضــاء الــفــريــق املنظم للمعرض 
لــبــعــض الــشــخــصــيــات الكويتية 
واخلليجية املؤثرة والتي لها جهود 

وطنية بارزة.
 واشاد املهنا بجمال املعروضات 
واملقتنيات اخلاصة القدمية التي 
ــرض خاصة  ــع ــي امل مت عــرضــهــا ف
احلـــرف واملــهــن الــيــدويــة القدمية 

البناء الكويت والتي ما زال بعض 
املشاركن في املعرض مستمرين 
في تلك املهن واحلرف وهذا يدل على 
اصرار من رجال الكويت على حفظ 

تاريخ بالدهم.
 واعرب عن متنياته من الشباب 
االطالع على “االعمال املتعبة التي 
ـــداد قدميا في  قــام بها االبــاء واالج
الكويت لكسب لقمة العيش” كاشفا 
ــي يناير  ــن تنظيم محافظته ف ع
املقبل ضمن فعاليات العيد الوطني 
مــعــرضــا للمقتنيات الــقــدميــة في 

)قصر نايف(.
 بـــدوره قــال املــؤســس واملنسق 
العام للفريق الباحث محمد علي 
كمال ل)كونا( ان املعرض يستمر 
حتى 19 اكتوبر اذ يشهد في يومه 

ــر ملتقى الــتــراث واحلـــرف  ــي االخ
اخلليجي االول مشيرا الى مشاركة 
كبيرة مــن ابــنــاء اخلليج فــي هذا 

امللتقى.
 وبن ان املعرض سيكون خالل 
فترتن صباحية لطلبة املــدارس 
بجميع املــراحــل تضم ورش عمل 
ونـــــدوات عــن الـــوحـــدة الوطنية 
وتاريخ الكويت وحكامها ودورات 
مجانية لذوي االحتياجات اخلاصة 
وذوي االعــاقــة والــتــوحــد ودور 
ــام واملــســنــن فيما تخصص  ــت االي
ــفــتــرة املــســائــيــة لــلــعــرض فقط  ال
مبشاركة اعضاء الفريق من باحثن 
فــي الــتــراث الكويتي وهـــواة جمع 

املقتنيات وحرفين.
 وقـــال كــمــال ان فــريــق )إكسبو 

965( للمعارض التراثية واحلرفية 
التطوعي هــو االول مــن نوعه في 
الشرق األوســط من ناحية الفكرة 
والتنوع واملوضوع اذ يضم اكثر من 
130 عضوا مبدعا فعاال كل حسب 

تخصصه.
 واضــاف ان الفريق يحمل رؤية 
ــراء  وطنية وفلسفة انسانية إلث
ــة املجتمعية  ــاف ــق ــث ــة وال ــرف ــع امل
واحملافظة على تراث اآلباء واألجداد 
عبر حرف وفنون جميلة لدى اجليل 

اجلديد وشباب املستقبل.
 واوضــح ان هــذه الرؤية تشمل 
كذلك العمل واملساهمة في غرس 
حب الوطن في قلوب شباب املستقبل 
وحــثــهــم عــلــى التمسك بــالــوحــدة 
الوطنية فضال عن فلسفة خاصة 

مفادها احلفاظ على الهوية الكويتية 
والتراث األصيل واحلــرف اليدوية 
ــرض  ــن االنـــدثـــار وتوثيقها وع م

مقتنيات نادرة أصلية.
ــواة الطوابع   ويضم الفريق ه
والــعــمــالت والــتــحــف و)األنــتــيــك( 
والوثائق الكويتية اخلاصة حلكام 
الكويت واألسرة احلاكمة ومقتنيات 
البيت الكويتي فضال عن مقتنيات 
ـــراث البادية  ــراث الــبــحــري وت ــت ال
الى جانب عرض نياشن وأوسمة 

و)باجات( تاريخية كويتية.
 ويشارك في املعرض مجموعة 
مميزة من احلرفين الكويتين بينهم 
صناع السفن القدمية والصناديق 
املــبــيــتــة واملــجــســمــات الــتــذكــاريــة 
والــرســومــات الــتــراثــيــة وفنانون 

وخطاطون ونحاتون على اخلشب 
واحلــجــر والتشكيل على املعادن 
وفن الرسم على املاء )االبــرو( وفن 

)اآلركت( واألرابيسك.
ــرض من  ــع ــي امل ــارك ف ــش  كــمــا ي
ـــواة املسابيح  ــاء الــفــريــق ه ــض اع
النادرة وهواة جمع األحجار الكرمية 
ــة الـــى حرفيي  ــاف وصياغتها اض
ومصممي األكسسوارات باألسالك 
الكهربائية والنحاس ومجموعة من 
شباب الكويت املبدعن مبشاريعهم 

الصغيرة املميزة.
ــا يــقــارب  ــرر تــكــرمي م ــق  ومـــن امل
250 شخصية طيلة ايــام املعرض 
من الشخصيات التي لها بصمات 

وعطاء وطني او خليجي.
 واحتوى املعرض على عدد من 
مقتنيات الفن اإلسالمي من مصاحف 
قدمية مذهبة ومخطوطات ورقائق 
ومعادن وعمالت إسالمية معدنية 
الى جانب اقامة ورش عمل لرواد 
املــعــرض وطلبة املــــدارس فــي فن 
ـــاء )االبـــــرو( وفــن  ــم عــلــى امل ــرس ال
اآلركت واألرابيسك واخلط وغيرها 

من احلرف واملهارات اليدوية.
 ومت على هامش االفتتاح تكرمي 
عدد من املميزين في مجاالت متعددة 
إعالمية وأدبية وثقافية وفنية من 
الكويت واخلليج الى جانب باحثن 
في التراث.  وشــارك فريق )اكسبو 
965( الذي تأسس في مارس 2016 
على يد الباحث بالتراث واحلــرف 
الكويتية محمد علي كمال في كثير 
مــن املــعــارض التراثية واحلرفية 
احتضنتها وزارات ومؤسسات 
الدولة والقطاع اخلاص في بادرة 

تطوعية خالصة خلدمة البالد.

مقتنيات نادرةجانب من املعرض

»ديوان احملاسبة« ينظم ندوة 
تقرير االستقرار املالي

نظمت إدارة التدريب والعالقات الدولية بديوان 
احملاسبة ندوة بعنوان “ تقرير االستقرار املالي 2016 
“ بالتعاون مع بنك الكويت املركزي، وذلك ضمن إطار 
تعاون الديوان مع مؤسسات الدولة املعنية بالقطاع 
املالي، وبحضور وكيل الديوان إسماعيل الغامن وعدداً 
من اشرافيي ومدققي الديوان باإلضافة إلى ممثلي بنك 

الكويت املركزي.
وقالت مراقب التدريب عزيزة الرشود أن فريق البنك 
املركزي استعرض مفهوم االستقرار املالي الذي يركز 
على مــدى قــدرة النظام املالي على مواجهة الصدمات 
غير املتوقعة، وأي نظام مالي مكون مــن مؤسسات 
وأســواق وبنية أساسية، يعتبر مستقراً إذا استمر في 
ضمان توزيع مــوارده املالية بفاعلية، وحتقيق أهدافه 

االقتصادية الكلية حتى في أوقات الضغوط أو األزمات.
ــى مناقشة الــفــريــق لألقسام  وأشــــارت الــرشــود إل
الرئيسية للتقرير واملتعلقة بالوساطة املالية للبنوك 

ــي امليزانية  ــــول واملــطــلــوبــات ف ومــؤشــراتــهــا واألص
العامة، وتقييم املخاطر املصرفية والربحية ومقاومة 
الصدمات إلى جانب األسواق احمللية ونظام املدفوعات 

والتسويات.
كما أوضحت أن الندوة تناولت عدة محاور رئيسية 
أهمها موضوع تقييم املخاطر املصرفية والذي يتناول 
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، باإلضافة إلى اجلانب 
اخلــاص بالوسطاء املالين املتعلق مبخاطر السيولة 
وحتليل معيار تغطيتها.  مثل فريق البنك املركزي كالً من 
مدير إدارة الرقابة املكتبية عبدالله احملري ومحلل مالي 

رئيسي جنالء البراك ومحلل مالي سبيكة التركيت.
جدير بالذكر أن البنك املركزي ينشر تقرير االستقرار 
املــالــي ســنــويــاً، ويــتــنــاول التقرير حتليل التطورات 
الرئيسية في النظام املالي مبكوناته الرئيسية الثالثة: 
املؤسسات، واألسواق، والبنية األساسية، وذلك بهدف 

حتديد املخاطر التي تؤثر على سالمة النظام املالي.

الدوسري يترأس وفد الكويت مبؤمتر أمني 
في األردن عن تكنولوجيا مكافحة اإلرهاب 

 يــشــارك وفــد مــن وزارة الداخلية 
ــل الــــوزارة  ــي ــة وك ــاس ــرئ الــكــويــتــيــة ب
الفريق محمود الدوسري أمس االثنن 
في افتتاح فعاليات املعرض واملؤمتر 
ــي للتكنولوجيا األمــنــيــة حتت  ــدول ال
شعار )تكنولوجيا مكافحة اإلرهــاب(. 
ــر  ــؤمت ـــي امل ـــون ف ـــارك ـــش ــث امل ــح ــب وي
الــذي ينظمه االحتـــاد العربي لتنمية 
الصادرات الصناعية )أفيد( على مدى 
يومن موضوعات عن أحــدث التقنيات 
والصناعات في املجال األمني باعتبارها 
ـــاب  ــة ملكافحة اإلره ــروري وســيــلــة ض

والتطرف.
ــي  ــرب ــع ـــــال رئـــيـــس االحتــــــاد ال وق
)أفيد( يحيى الشمالي في تصريحات 
للصحفين على هامش فعاليات املؤمتر 
ــام  ــــاب بـــات يــضــع الــعــالــم أم إن اإلره
تهديدات أمنية ومعوقات تنموية تؤدي 
الى اختالل اقتصادي تتجاوز خطورته 
النطاق احمللي إلــى النطاق اإلقليمي 

والدولي.
ـــرورة استخدام  وأكـــد الشمالي ض
التكنولوجيا األمنية ملكافحة اإلرهــاب 
والتطرف مــشــددا على أهمية املؤمتر 
ــذي يعقد وســط مشاركة مــن خبراء  ال
ومــســؤولــن أمنين مــن مختلف دول 
العالم. من جانبه قال أمن العام االحتاد 
الدكتور هشام خضر في تصريح مماثل 
ــر ما  إن املــؤمتــر يلقي الــضــوء على آخ
توصلت إلــيــه الصناعة العربية في 
قطاع التكنولوجيا األمنية حيث يوفر 
منصة للعرض واالطـــالع على أحــدث 

األجهزة ومعدات احلماية واألمن لتلبية 
احتياجات األسواق العربية واإلقليمية. 
واعــتــبــر خضر أن هــذا احلـــدث يشكل 
“فرصة” أمام الصناعين املتخصصن 
ــراء األمــنــيــن لــتــبــادل اخلــبــرات  ــب واخل
وبحث سبل نقل التكنولوجيا احلديثة 
إلى الدول العربية لتوفير تقنيات أمنية 

متطورة وأقل تكلفة.
ــــارك فــــي املــــؤمتــــر خـــبـــراء  ــــش وي
ــون مـــن الــكــويــت  ــي ــن ومـــســـؤولـــون أم

ــودان وليبيا ومصر  ــس والبحرين وال
واألردن والــيــمــن ولــبــنــان وفلسطن 
والــواليــات املتحدة االمريكية والهند 
وباكستان وإيطاليا وبلجيكا وفنلندا 

وتايوان وإيران.
ومن املقرر أن يزور املشاركون على 
هامش املؤمتر مركز امللك عبد الله الثاني 
للتصميم والتطوير )كادبي( لالطالع 
ــدث املنتجات األمنية فــي هذه  على أح
املؤسسة العسكرية املستقلة التي تعمل 

حتت مظلة للقوات املسلحة األردنية 
وتــقــدم احلــلــول فــي مــجــاالت األنظمة 

الدفاعية واألمنية املتطورة.
ــــاد الــعــربــي لتنمية  ويــتــخــذ االحت
الصادرات الصناعية )أفيد( من العاصمة 
اللبانينة بيروت مقرا له وهــو منظمة 
إقليمية غير حكومية تعمل على رفع 
تنافسية الصادرات الصناعية العربية 
وإيجاد اسواق وعدة لها فضال عن زيادة 

التبادل التجاري العربي.

عزيزة الرشود

الفريق محمود الدوسري يتوسط اخلبراء واملسؤولن األمنين املشاركن في املعرض واملؤمتر الدولي للتكنولوجيا األمنية

بعض املشاركن في الندوة

انطالق مهرجان الكويت ملسرح الشباب 
العربي برعاية الهيئة العامة للشباب 

احتفلت الهيئة العامة للشباب 
أول أمس بانطالق مهرجان الكويت 
ملسرح الشباب العربي على مسرح 
الراحل عبداحلسن عبدالرضا اليوم 
االحد وذلك ضمن احتفالية الكويت 
بكونها عاصمة الشباب لعام 2017 
. وقال مدير عام الهيئة عبدالرحمن 
املطيري في كلمته بهذه املناسبة “ان 
فلسفة املهرجان تبلورت من الكلمات 
املضيئة حلضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وهي 
علينا استثمار طــاقــات الشباب و 
حتفيزهم على اجلد و العطاء والعمل 

اجلماعي وفتح افاق املستقبل”.
وأوضح ان املهرجان “يأتي ضمن 
فعاليات احتفالية الكويت عاصمة 
الشباب حامال فــي طياته رسائل 
ــار  خــاصــة جتعله يــخــرج عــن االط
النمطي وتضفي عليه طابعا تنمويا 
شكال من خالل آلية تنفيذه التي تقوم 
على سواعد املتطوعن والتعاون 
مــع اجلــهــات احلكومية واخلاصة 

ومؤسسات املجتمع املدني”.
واضـــاف “ومضمونا مــن خالل 
ــورش و  موضوعات الفعاليات وال
العروض التي تتماشى مع احداث 
العصر املتطورة واملتغيرة فضال 
عــن كــونــه يتضمن جــائــزة كبرى 
ألفضل عرض مسرحي باسم الراحل 

عبداحلسن عبدالرضا”.
 وبدأ حفل االفتتاح باستعراض 
غنائي راقـــص اســتــعــرض تاريخ 

ــرح مــنــذ بــدايــاتــه االولــــى مع  ــس امل
ــق و الــرومــان وصـــوال الى  ــري االغ
املسرح العربي منذ نشأته و حتى 
يومنا هــذا ليعقبه تكرمي الفنانة 
الكويتية مرمي الصالح على مسيرة 
عطائها التي واجهت فيها العديد 
ــب. وكــــرم املــهــرجــان  ــاع ــص مـــن امل
عـــددا مــن رمـــوز املــســرح الشبابي 
من فنانن و مخرجن و اكادميين 
وجلنة التحكيم التي يرأسها الفنان 
الكويتي محمد املنصور وتضم عددا 
مــن نخبة االكــادميــيــن املسرحين 
العرب واللجنة الفنية للمهرجان 
برئاسة املخرج الدكتور عبدالله 
العابر وبــاشــراف فني من املخرج 

حسن املفيدي.
 وتتنافس في املهرجان عروض 
مسرحية من كل من اململكة االردنية 
الهاشمية بعرض بعنوان )شمعة 
امل( ودولة االمارات العربية املتحدة 

بعرض )الليل نسى نفسه( واململكة 
العربية السعودية بعرض )ليس 
إال( ودولة فلسطن بعرض )مروح 
على فلسطن( ودولــة قطر بعرض 
ــس الــكــراســي( وجــمــهــوريــة  ــم )ه
السودان بعرض )مراكب املــوت( و 
العراق بعرض )ون وي( وسلطنة 
عمان )لقمة العيش( و مصر بعرض 
)بينوكيو( و املغرب ب)بسوالف 
ــة الكويت بعرض  الكاميره( ودول
ــــا وســكــيــنــة ( و عـــرض آخــر  )ري
خارج املنافسة تقدمه فرقة املسرح 
الشعبي بعنوان )ثنائي القطب( . 
هذا وتستمر فعاليات املهرجان حتى 
ال26 من الشهر اجلــاري متضمنا 
فــعــالــيــات مختلفة بـــن عـــروض 
مسرحية و نــدوات فكرية وحلقات 
نقاشية وورش فنية وحــوارات مع 
جتــارب مسرحية شبابية من حول 

العالم العربي.

عرض مسرحي خالل املهرجان 

جمعية املهندسني هنأت رئيس وأعضاء اللجنة املؤقتة

الهدية: القيام باالستحقات التشريعية 
والتنفيذية  إلجراء انتخابات »البلدي« سريعًا

هــنــأت جمعية املهندسن 
الــكــويــتــيــة رئــيــس وأعــضــاء 
اللجنة املؤقتة الدارة أعمال 
ــدور  ــص ــس الــبــلــدي ب ــل ــج امل
مرسوم تعيينهم ، داعية الى 
االسراع  في  إجراء التعديالت 
التشريعية املطلوبة لتعديل 
بعض مواد  القانون 33لسنة 
2016 حتى يتسنى جتــاوز 
بعض الــثــغــرات الــتــي تعيق 

عمل هذا املجلس الفني. 
وأوضح أمن السر املساعد 
باجلمعية املــهــنــدس حمود 
الهدية أن اجلمعية تعبر عن 
اعتزازها بالكفاءات الهندسية 
الوطنية الــتــي تــولــت عملها 
في اللجنة املؤقتة، وتطالب 
ــي الــقــيــام باالستحقاقات  ف
التشريعية والتنفذية الجراء 
انــتــخــابــات املــجــلــس واكــمــال 
ــن قــبــل احلكومة  تشكيله م

بأسرع وقت ممكن . 
وأضاف: رغم أننا على ثقة 
ــا فــي اللجنة لن  ــالءن ــأن زم ب
يتوانون عن القيام بدورهم 
ــرار  ــم ــت املــطــلــوب إال أن اس

ـــف املـــجـــلـــس وغـــيـــاب  ـــوق ت
التمثيل الشعبي مــن خالل 
االنتخابات سيرتب الكثير 
مــن الــعــقــبــات والــطــعــونــات 
وخــاصــة أن  غالبية أعضاء 
ــن الــزمــالء في  ــم م اللجنة ه
اجلهاز التنفيذي للبلدية مما 
سيضعهم في مواقف صعبة 
ويــجــعــل قــراراتــهــم عرضة 

ملزيد من االنتقادات والطعون 
املستقبلية. 

ولــفــت  أمــن السر املساعد 
ــود كــوادر  باجلمعية الــى وج
هندسية تطوعية تقدم الكثير 
مــن األعــمــال الفنية مبختلف 
مجاالت وتخصصات املجلس 
البلدي ، مضيفا أن املتطوعن 
واملـــتـــطـــوعـــات بــاجلــمــعــيــة 
مستعدون لتقدمي الدعم الفني 
– الهندسي ملا ميكن أن يطلب 
منهم سواء من اللجنة املؤقتة 
أو غيرها من اجلهات احلكومية 
وذلــك ترسيخا لــدور املجتمع 

املدني في املجتمع والدولة. 
ـــى أننا  ــــار الــهــديــة إل وأش
كمهندسن نؤكد على أهمية 
تطوير أداء هذا املجلس الفني 
ــع قـــاعـــدة التمثيل  ــي ــوس وت
الشعبي والفني فيه على حد 
ــواء، الفتا الــى وجــود مواد  س
ــة لتحديد  ــح قــانــونــيــة واض
الـــعـــالقـــة وتـــطـــويـــرهـــا في 
القرارات الفنية ذات االرتباط 
بقضايا اجلــمــهــور وتطوير 

البلد عموما.

حمود الهدية 

القضائية  للدراسات  الكويت  معهد 
قانون  ن��دوة  غ��دًا  ينظم  والقانونية 

2015/99 البيئة املعدل رقم 
 أعــلــن مــديــر معهد الــكــويــت لــلــدراســات القضائية 
والقانونية ووكيل محكمة االستنئاف املستشار عويد 
الثومير تنظيم املعهد لندوة “ قانون البيئة في ظل 
املستجدات “ التي تناقش قانون البيئة املعدل رقم 

. 2015/99
   وقال الثومير إن الندوة ستعقد الساعة 6 مساء غٍد 
األربعاء لتسليط الضوء على قانون البيئة وتوعية 

املواطنن واملقيمن به .
 وأضاف الثومير إن البيئة تعد أحد الركائز األساسية 
حلياة سليمة وصحية ويجب االعتناء بها واحملافظة 
عليها من التلوث وأمياناً من الكويت بذلك قامت بتنظيم 
قانون خاص بالبيئة ويحتاج إلى توعية الناس مبا لهم 

وما عليهم جتاه بيئتهم لتثقيفهم بيئياً.
  وأكد أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
عليهم دوراً كبيراً في التوعية باألمور واملسائل القانونية 
املتعلقة بقوانن حماية البيئة من بــاب حرصها على 
الــشــأن الــعــام ومسئوليتها املجتمعية لتوفير األمــن 
والسالمة البيئية واحلد من التلوث للحفاظ على موارد 

الدولة وصحة مواطنيها.
  ولفت إلى أن الندوة سوف يحاضر فيها كل من رئيس 
قسم القانون اجلزائي بجامعة الكويت الدكتور مشاري 
خليفه العيفان، ونائب املدير العام للشئون الفنية في 

الهيئة العامة للبيئة املهندس محمد محسن العنزي.


