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سموه التقى سعاد البحر ودالل الغواص

نائب األمير استقبل ناصر المحمد

• سمو أمير البالد مع الرئيس قايد السبسي لدى مغادرته تونس

• سمو نائب األمير خالل لقائه سمو الشيخ ناصر احملمد

السبسي يشيد بمساهمة صاحب السمو في إنجاح قمة تونس العربية

األمير غادر تونس متوجه ًا إلى النمسا في زيارة خاصة
غ��ادر �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،تون�س
�صباح �أم�س ،متوجها �إلى مدينة
�سالزبورغ بالنم�سا ،وذل��ك يف
زيارة خا�صة.
هذا وقد كان يف وداع �سموه ،على
�أر���ض املطار الرئي�س التون�سي
الباجي قايد ال�سب�سي ،وكبار
امل�س�ؤولني و�سفري الكويت لدى
تون�س علي الظفريي.
من جانبه� ،أ�شاد الرئي�س التون�سي

رئي�س القمة العربية العادية ال
 30الباجي قائد ال�سب�سي ،عقب
توديع الرئي�س ال�سب�سي باجلناح
الرئا�سي مبطار تون�س قرطاج
الدولية ،بامل�ساهمة القيمة ل�سمو
امري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
يف اجناح واثراء حمتوى قمة تون�س
العربية.
وا�شاد بالدور الريادي ل�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،يف
دف��ع م�����س��ارات ت�سوية اخلالفات

وتقريب وجهات النظر بني البلدان
العربية.
و�أع���رب ع��ن تقديره للإ�سهامات
ال��ك��ب�يرة ل�سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد يف
جماالت العمل االن�ساين واخلريي
ومبادراته النبيلة لتخفيف معاناة
الالجئني واملنكوبني وكل م�ستحقي
امل�ساعدة االن�سانية يف املنطقة
والعامل.
كما �أعرب يف هذا ال�سياق عن تهانيه
ل�سمو �أمري البالد مبنا�سبة اختياره

من قبل منظمة االمم املتحدة قائدا
للعمل االن�ساين وت�سمية الكويت
مركزا للعمل االن�ساين.
وا�شاد ال�سب�سي بالدور املتميز
للكويت يف اع��ادة اعمار العراق
ال���س��ي��م��ا م���ن خ�ل�ال احت�ضانها
وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف ف�ب�راي���ر 2018
لـ«م�ؤمتر الكويت ال��دويل لإعادة
اعمار العراق» وم�ساهمتها يف هذا
االطار بتخ�صي�ص ملياري دوالر على
�شكل قرو�ض وا�ستثمارات.

صاحب السمو
تسلم رسالة
من الرئيس
الفلسطيني
ت�سلم �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
ر�سالة خطية م��ن الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س،
تتعلق بالعالقات الثنائية
التي تربط البلدين وال�شعبني
و�سبل تنميتها وتعزيزها يف
املجاالت كافة.
وق��د ق��ام بت�سليم الر�سالة
لوزير �ش�ؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ علي اجل���راح� ،سفري
فل�سطني ل��دى الكويت رامي
طهبوب.

• الشيخ علي اجلراح يتسلم الرسالة من السفير الفلسطيني

ا�ستقبل �سمو نائب
الأم��ي��ر ويل العهد
ال�شيخ نواف الأحمد،
بق�رص ال�سيف �أم�س،
�سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه،
�سعاد خالد البحر،
�أدي������ب
ود.دالل
ال����غ����وا�����ص ،حيث
�أه���دت �سموه ن�سخة
من ر�سالة الدكتوراه
بعنوان «تعديالت يف
مر�ض ت�صلب ال�رشايني
وتطويرها».

• ...وخالل استقباله دالل الغواص

المبارك استقبل وزير المالية
واالقتصاد البحريني

«االتصاالت»« :صائد الثغرات» تسلط الضوء على مخاطر األمن السيبراني
�أك���دت الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات �أن الن�سخة الثانية من امل�سابقة
العربية للأمن ال�سيرباين «�صائد الثغرات»
التي تنظمها خالل �أبريل احلايل ت�سلط ال�ضوء
على خماطر الأمن ال�سيرباين وكيفية الك�شف
عنها.
وقالت الهيئة يف بيان� ،إن امل�سابقة التي
تنظمها بالتعاون مع املركز الإقليمي للأمن
ال�سيرباين واالحتاد الدويل لالت�صاالت ت�ؤهل
وحتفز ال�شباب نحو املناف�سة والو�صول

للعاملية.
و�أو�ضحت �أن امل�سابقة تعمل على تهيئة جيل
قادم من املتخ�ص�صني مبجال �أمن املعلومات،
مبينة �أن امل�سابقة �ستكون على �أربع مراحل
تبد�أ مبرحلة الت�سجيل خالل ال�شهر احلايل
ثم املرحلة الت�أهيلية -الثانية -يف مايو
املقبل.
وذكرت �أن املرحلة الثالثة �ستتم يف �أغ�سط�س
املقبل و�ست�شهد تناف�س املت�أهلني من املرحلة
الثانية الختيار املركز الأول من الفئات

الثالث للتناف�س مع ال��دول الأخ��رى ومتثيل
فريق الكويت على امل�ستوى الإقليمي.
و�أف���ادت ب���أن املرحلة الرابعة �ستكون يف
�سبتمرب و�سيتناف�س املت�أهلون من جميع الدول
العربية امل�شاركة يف امل�سابقة على الفوز
باملراكز الثالثة الأولى.
وبينت �أن امل�سابقة حققت �أهدافها املن�شودة يف
ن�سختها الأولى خالل العام املا�ضي ومب�شاركة
فعالة من �سبع دول منها الكويت و�سلطنة عمان
وقطر وفل�سطني وم�رص وتون�س وليبيا.

اجتمع مع سفيرة فرنسا لدى البالد

الفضالة :الكويت تضمن حقوق
التعليم والعالج مجان ًا لـ«البدون»

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً الشيخ سلمان آل خليفة

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء وبح�ضور وزير املالية د.نايف احلجرف ،يف ق�رص
ال�سيف �أم�س ،وزير املالية واالقت�صاد الوطني يف البحرين ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة ،والوفد املرافق
وذلك مبنا�سبة زيارته البالد.

الخشتي :الكشف عن المؤتمرات الصحية لهذا العام خالل أيام
ك�شف وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون التخطيط واجل��ودة د.حممد
اخل�شتي عن اجتماع جلنة امل�ؤمترات يف وزارة ال�صحة خالل �أيام،وذلك حل�رص
امل�ؤمترات املزمع عقدها خالل العام املقبل.
�أو�ضح اخل�شتي يف ت�رصيح له على هام�ش ح�ضوره �أن�شطة م�ؤمتر الكويت
ال�سنوي التا�سع للتخدير انه �سيتم خالل االجتماع مناق�شة ما مت عمله خالل
العام املا�ضي وكذلك جتميع امل�ؤمترات التي �سيتم اعتمادها للعام املقبل،

وعن العدد التقريبي للم�ؤمترات التي �سيتم اعتمادها قال :اعتقد اننا �سنعتمد
نف�س العدد الذي مت اعتماده العام املا�ضي �أي �سيكون تقريبا حوايل  30م�ؤمتر ًا
وما بني � 40إلى  50ور�شة عمل ،الفتا �إلى ان هذا العدد يعتمد على امليزانية،
ومنوها يف الوقت نف�سه �إلى ان امليزانية اخلا�صة بامل�ؤمترات للعام املا�ضي
كانت مليون ًا و� 800ألف دينار ،متوقعا عدم الزيادة يف امليزانية للعام املقبل،
ومعربا عن طموحه لزيادة اعداد امل�ؤمترات وور�ش العمل.

• صالح الفضالة مستقبالً السفيرة الفرنسية

قال رئي�س اجلهاز املركزي ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني
ب�صورة غري قانونية �صالح الف�ضالة �إن الكويت ت�ضمن
حقوق التعليم والعالج جمانا جلميع املقيمني ب�صورة
غري قانونية ،م�ؤكدا �أن التجني�س حق �سيادي للدولة.
جاء ذلك وفق بيان �صحايف للجهاز املركزي ملعاجلة
�أو�ضاع املقيمني ب�صورة غري قانونية �أم�س ،خالل
اجتماع الف�ضالة مع �سفرية فرن�سا لدى الكويت ماري
ما�سدوبوي ،وال��وف��د امل��راف��ق لها يف مقر اجلهاز
املركزي بق�رص نايف يوم �أم�س الأول.
وتناول اللقاء عر�ض جهود اجلهاز يف معاجلة ق�ضية
املقيمني ب�صورة غري قانونية �إذ قدم الف�ضالة �رشحا

مف�صال وعر�ضا مرئيا عن اخل��دم��ات وامل��زاي��ا التي
تقدمها الكويت لهذه الفئة وفقا لقرار جمل�س الوزراء
 2011/409التي تت�ضمن تنظيم �إ���ص��دار الوثائق
واملعامالت واحل�صول على بطاقات متوين وتوفري
فر�ص عمل.
و�أ�شار �إلى �أن تقدمي هذه الت�سهيالت واملزايا يتوافق
مع طبيعة �أهل الكويت يف عمل اخلري وم�ساعدة �شعوب
العامل كما يتما�شى مع املكانة املرموقة التي تبو�أها
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،والتي
توجت بتكرمي �سموه من منظمة الأمم املتحدة بت�سميته
«قائدا للعمل الإن�ساين».

• د.محمد اخلشتي مع عدد من املشاركني في مؤمتر التخدير

