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صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم في قصر بيان صباح اليوم

األمير استقبل احملمد ووزير خارجية فرنسا ورئيس احتاد الرماية النيبالي
استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد. واستقبل صاحب السمو بقصر 
السيف صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صبـاح اخلـــالد 
ووزير اخلارجية والتنمية الدولية الفرنسي 
لوران فابيوس والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
كما استقبل صاحب السمو بقصر السيف ظهر 
امس وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ورئيس احتاد الرماية 
الدميوقراطية بوشبا داس  بجمهورية نيبال 

شيريسثا وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
هذا، ويتفضل صاحب السمو األمير فيشمل 
برعايته وحضوره مراســـم رفع العلم بقصر 
بيان وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف 
من صباح اليوم االربعاء بحضور سمو ولي 
العهد الشـــيخ نواف االحمد وكبار املسؤولني 

بالدولة.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس بحضور الشيخ صباح اخلالد وأحمد فهد الفهد 

والشيخ خالد العبداهلل

السفارة السورية تعلن استقبال 
املواطنني السوريني إلجناز معامالتهم

حرصا منها على تســـهيل إجراءات 
املواطنني الســـوريني في دولة الكويت 
الشقيقة تتشرف ســـفارة اجلمهورية 
أبناء اجلالية  العربية السورية بإعالم 
الســـورية املقيمـــة في دولـــة الكويت 
باســـتقبالها كل املعامـــالت القنصلية 
اخلاصة بهم اعتبارا من تاريخ السبت 
2015/1/31 وذلك عبر املوقع اإللكتروني 

للســـفارة syrianembassykw.org ومن 
خالل حصولهم على مواعيد مســـبقة. 
وتهيب السفارة باإلخوة املواطنني االلتزام 
باحلصول على مواعيد مسبقة لزيارتهم 
عن طريـــق املوقع املذكور بهدف إجناز 
أكبر عدد من املعامالت بصورة منتظمة 
مبا يضمن راحتهم وتفادي أي ازدحام 

أو تأخير في اإلجراءات.

بدأت وزارة العـــدل العام اجلديد في 
تنفيذ برامج تدريبية متعددة ومتخصصه 
خلبراء إدارة اخلبراء، وذلك خالل الفترة 
من 4 إلى 8 اجلاري، والتي أقيمت في دبي، 
وقد تضمنت العيوب الشـــائعة في نظام 

الوسائد الهوائية والكبح ونظام األمان في 
السيارات وطرق اكتشافها ومعاجلتها كما 
تطرقت إلى الهندسة القيمية وتكلفة دورة 
البناء وحتليل النزاعات والتحقق منها من 

خالل نظم احملاسبة.

بعد حصولهم على مواعيد مسبقة عبر موقعها اإللكتروني
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