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األمير استقبل احملمد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا الستكمال تطبيق أحكام الشريعة

صاحب السمو تسلَّم دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر
واستمع إلى شرح عن «واثق» وتلقى تهنئة آل خليفة

اســـتقبل صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
الســـيف صباح أمس  بقصر 
الثالثاء ســـمو الشيخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
بقصر السيف ظهر أمس رئيس 
اللجنـــة االستشـــارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشـــريعة اإلســـالمية 
د.خالد املذكور وأعضاء اللجنة، 

حيث قدموا لسموه شرحا عن 
القيم (واثق) والذي  مشروع 
يهدف إلى غرس مبادئ الثقة 
بالنفس لدى الطلبة في املدارس 

احلكومية بالكويت.
إلى ذلك، تســـلم صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
الســـيف ظهر  األحمد بقصر 
أمس رسالة خطية من أخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة تتعلق بالعالقات 

األخوية التـــي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني والقضايا 
ذات االهتمام املشـــترك، كما 
تضمنت دعوة سموه لزيارة 

جمهورية مصر العربية.
وقد قام بتســـليم الرسالة 
السفير املصري لدى  لسموه 

الكويت ياسر عاطف.
حضر املقابلتني نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح. 
من جهة أخرى، تلقى صاحب 

السمو اتصاال هاتفيا من أخيه 
صاحب الســـمو امللكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس وزراء مملكة البحرين 
الشقيقة عبر سموه خالله عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، سائال املولى عز وجل 
أن يعيد هذا الشهر الفضيل على 
البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 

والبركات، وأن يتقبل صيام 
اجلميع وأن يدمي على سموه 
موفـــور الصحـــة والعافية. 
وقد شكره ســـموه على هذه 
البادرة الكرمية التي جتســـد 
البلدين  بـــني  العالقات  عمق 
الشقيقني مبادال سموه التهاني 
بهذه املناسبة العطرة، ومتمنيا 
استمرار هذا التواصل األخوي، 
مبتهال إلـــى الباري تعالى أن 
ينعم على سموه بدوام الصحة 

والعافية.
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تقليص ساعات العمل بالسفارة البريطانية خالل رمضان
أسامة دياب

مبناســــبة حلول شهر 
الكرمي ونيابة عن  رمضان 
البريطانية، تقدم  السفارة 
سفير صاحبة اجلاللة لدى 
الكويت ماثيو لودج بأحر 
التهاني جلميع املسلمني داخل 
وخارج الكويت.  وذكر أن 

العام املاضي شهد مزيدا من 
التعزيز في عالقة الصداقة 
التاريخيــــة بني الشــــعبني 
البريطاني والكويتي، الفتا 
إلــــى أن النظام اإللكتروني 
لإلعفاء من التأشيرة سهل 
على الكويتيني زيارة اململكة 
املتحدة بشكل أسرع، وسهل 
عليهم أيضــــا التواصل مع 

القدامى وزيارة  أصدقائهم 
عائلتهــــم وإقامــــة روابط 

جديدة.
لــــودج عن أن  وأعلــــن 
السفارة البريطانية ستقلص 
ســــاعات عملها في شــــهر 
رمضان لتصبح من الساعة 
٠٨:٣٠ صباحا وحتى الساعة 
١٤:٣٠ ظهــــرا من يوم األحد 

إلى يوم اخلميس. وسيكون 
الطلبات مبركز  اســــتقبال 
تقدمي طلبات التأشيرة من 
الساعة ٠٩:٠٠ صباحا وحتى 
الساعة ١٤:٣٠ ظهرا، بينما 
تسلم اجلوازات سيكون من 
الساعة ١٤:٠٠ ظهرا وحتى 
الساعة ١٥:٣٠ عصرا من يوم 

األحد إلى يوم اخلميس.

اجلراح استقبل مهنئيه من منتسبي وزارة الدفاع
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح بقاعة 
الفريـق الركن م.الشيخ أحمد اخلالد، 
املهنئني من منتسبي وزارة الدفاع من 
عسكريني ومدنيني مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك. ومتنى اجلراح من املولى 
عز وجــل أن يعيد هذا الشهر املبارك 
على الكويت وشعبها باألمن واألمان 
حتت ظل قيادة صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
حضر االستقبــال رئيس األركان 
الفريـق الركن محمد اخلضر، ووكيـل 
وزارة الدفاع جسار اجلسار، ونــائب 
رئيـس األركان الفريق عبداهللا النواف، 
وأعضــــاء مجلس الدفاع العســــكري 
والوكالء املســــاعدون بوزارة الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح مستقبال مهنئيهوكبار قادة اجليش.
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(Business - Management & Entrepreneurship)
(Business - Marketing Diploma)

(Business - Accounting)
(Computer Programmer Diploma)

(Interactive Media Design Diploma )
(Web development & Internet applications Diploma )
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