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ولي العهد استقبل الغامن واملبارك
 ووزيري الدفاع والداخلية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن. كما اســتقبل سمو ولي العهد بقصر بيان 
صباح امس ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك . واستقبل سموه بقصر بيان صباح 

امــس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ محمد اخلالد.

كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

»اإلعالم«: انتهاء املهلة القانونية لتوفيق 
أوضاع وسائل اإلعالم اإللكترونية 25 اجلاري

أعلن املتحدث الرســمي لوزارة االعالم الوكيل 
املساعد لشؤون التخطيط والتنمية املعرفية محمد 
العواش ان املهلة القانونية لتوفيق اوضاع الوسائل 
االعالمية االلكترونية التي متارس نشاطها ستنتهي 
بحلول ٢5 يوليو اجلاري. وذكر في تصريح صحافي 
انه طبقا للمادة )٢4( من قانون االعالم االلكتروني 
رقم )8( لسنة ٢٠١6 فإنه »يجب على جميع املواقع 

والوسائل االعالمية االلكترونية املشمولة بنص املادة 
اخلامسة من القانون والقائمة عند العمل به توفيق 
اوضاعها وفقا الحكامه خالل عام من صدور الالئحة 
التنفيذية«. وأفاد بأن كل من يتقدم بطلب لترخيص 
الوســيلة االعالمية وتوفيق اوضاعه وفقا لنص 
املادة اخلامسة من القانون املشار اليه قبل انتهاء 
املهلة القانونية »يعتبر غير مخالف لنص القانون«.

»السكنية«: مكتب دائم ملمثلي »الدفاع« 
مبشروع جنوب املطالع

افتتاح حتويلتني على الدائري 6.5 السريع غداً

أعلنت املؤسســة العامــة للرعاية الســكنية 
تخصيصها مكتبــا دائما ملمثلي وزارة الدفاع في 
موقع مشروع القسائم بجنوب املطالع بغية التعامل 
مع الذخائر واملتفجرات فور ظهورها أثناء عمليات 
احلفر. وقال املتحدث الرسمي للمؤسسة م.ابراهيم 
الناشي في تصريح صحافي، إن العثور على كميات 
من الذخائر والقنابل اليدوية أثناء عمليات احلفر 
مبوقع املشــروع ليس مفاجئا للمقاول، إذ نصت 
مســتندات التعاقد على وجوب احليطة واحلذر 
أثناء أعمال احلفر حتسبا لوجود هذه املواد نظرا 
لطبيعة املوقع. وأضاف الناشي أن وزارة الدفاع 

هي اجلهة التي يتم التنسيق معها بهذا الشأن، إذ 
قامت الوزارة بالفعل بأعمال متشيط كامل مسطح 
املوقع قبل بدء األعمال. وذكر أنه من املتوقع دائما 
ظهور مثل تلك الذخائر وبقايا املتفجرات على أعماق 
مختلفة أثناء احلفر، لذا مت تخصيص مكتب دائم 

ملمثلي وزارة الدفاع في موقع املشروع.
وأوضح أن املكتب آنف الذكر منوط بســرعة 
التعامل مع هذه الذخائر واملتفجرات مبجرد ظهورها 
لضمــان األمن والســالمة مما يعتبــر أولوية في 
املؤسسة فضال عن عدم تعطل املقاول عن تنفيذ 

أعماله وفقا للبرنامج الزمني للمشروع.

فرج ناصر

أعلن الوكيل املســاعد لقطاع هندسة الطرق 
في وزارة األشــغال العامة م. احمد احلصان عن 
افتتاح حتويلتني مروريتني غدا اجلمعة ٢٠١٧/٧/٧ 
فجر السبت، األولى ضمن مشروع إنشاء وإجناز 
وصيانــة الدائــري 6.5 الســريع، موضحــا ان 
التحويلة األولى من الدائري الســادس الى دوار 
عبداهلل املبارك إلى الدائري الســابع باالجتاهني 
مقابل جليب الشــيوخ طريق 6٠٢، اما التحويلة 
الثانية فمن الدائري الســادس الى دوار عبداهلل 

املبارك الى الدائري السابع مشروع الدائري 6.5، 
مؤكدا انه ســيتم افتتاح التحويلتني بالتنسيق 
مع اإلدارة العامة للمرور لضمان ســالمة وأمان 

مرتادي الطريق.
وقال احلصان في تصريح صحافي ان مشروع 
إنشــاء الطريق الدائري 6.5 من املشاريع املهمة 
التي ينفذها القطــاع بتكلفة اجمالية 9٧ مليون 
دينار لتحقيــق العديد من األهداف منها حتويل 
جزء من الطريق الدائري السادس وخدمة حركة 
املــرور املتوقعة من جامعة صباح الســالم ومن 

مطار الكويت املزمع تطويره.

صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واملبارك ووزير خارجية أملانيا.. وهنأ رؤساء الرأس األخضر وجورجيا وڤنزويال بالعيد الوطني.. وعزّى الرئيس الصيني بضحايا الفيضانات

أملانيا تدعم مساعي األمير حلل األزمة اخلليجية وتدعو إلى احلوار والتهدئة

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صبــاح امس ســمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما اســتقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ 
جابــر املبارك رئيــس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امــس، 
وبحضــور ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد، النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ووزير خارجية جمهورية 
أملانيا االحتادية سيغمار غابرييل 
والوفد املرافق، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلــة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علــي اجلــراح ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 

اإلعالم بالوكالة الشــيخ محمد 
العبداهلل.

كما بعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
جورجــي كارلوس فونســيكا 
رئيس جمهورية الرأس األخضر 
الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيــس جورجــي كارلــوس 
فونسيكا رئيس جمهورية الرأس 
األخضر الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبــارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 
كما بعــث صاحب الســمو 

الصني الشعبية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بضحايــا 
الفيضانــات التــي اجتاحــت 
مقاطعة هونان وســط الصني 
ومنطقة قوانغشي نتيجة األمطار 
الغزيرة، راجيا سموه للضحايا 
الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 
وبأن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديــق من جتــاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس شي جني بينغ رئيس 
جمهوريــة الصــني الشــعبية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الســيول والفيضانــات التــي 
اجتاحت مقاطعة هونان وسط 
الصني ومنطقة قوانغشي نتيجة 
األمطار الغزيرة، راجيا سموه 
للضحايــا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر 

دعــم أملانيا جلهود الوســاطة 
التي تقوم بها الكويت ومساعي 
صاحب السمو األمير للحفاظ 
على وحدة اخلليج وحل األزمة 
التــي متر بها املنطقة، مشــيدا 
بدور أملانيا اإليجابي واملهم الذي 
تقوم به في مختلــف القضايا 
إقليميــا ودوليا وحرصها على 

أمن واستقرار املنطقة.
مــن جانبــه، جــدد وزيــر 
اخلارجيــة األملانــي دعم بالده 
جلهود الكويت ومساعي صاحب 
السمو األمير حلل األزمة، داعيا 
إلى التهدئة واللجوء إلى احلوار 
من أجــل التوصل حلل يرضي 

اجلميع.
حضر االجتماع مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد ومســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون املراسم 
السفير ضاري العجران ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 

األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
نيكــوالس مــادورو رئيــس 
جمهورية ڤنزويال البوليفارية 
الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس نيكوالس مادورو رئيس 
جمهورية ڤنزويال البوليفارية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبــارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 
كما بعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس شي 
جني بينــغ رئيــس جمهورية 

املبــارك رئيس مجلس الوزراء 
ببرقية تعزية مماثلة.

مــن جهــة أخرى اســتقبل 
الشــيخ صباح اخلالــد النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية وبحضور وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وزير اإلعالم بالوكالة الشــيخ 
محمد العبداهلل، وزير خارجية 
جمهوريــة أملانيــا االحتاديــة 
الصديقة زيغمار غابرييل الذي 
يقوم بزيارة رسمية إلى البالد.
وأجريــت مباحثــات بــني 
اجلانبــني تناولــت أطر تعزيز 
العالقــات الثنائيــة الوثيقــة 
االســتراتيجية  والشــراكة 
العريقة بني البلدين الصديقني 
واستعراض أوجه العمل املشترك 
في مجاالت التعاون كافة فضال 
عن تبادل وجهات النظر حيال 
مختلــف القضايا ذات االهتمام 
املشترك على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
وثمن الشيخ صباح اخلالد 

مكتــب النائــب األول لرئيــس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني وعدد 
من كبار املســؤولني في وزارة 

اخلارجية. 
كما اســتقبل الشيخ صباح 
اخلالــد وبحضور وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعالم بالوكالة الشــيخ محمد 
العبداهلل، مســاعد األمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون السياسية 

جيفري فيلتمان.
وأبــدى الســفير فيلتمــان 
خالل اللقــاء قلق االمم املتحدة 
من اســتمرار األزمــة التي متر 
بها املنطقة، معربا عن املها في 

حدوث انفراجة قريبة لها.
حضر اللقاء مســاعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمــد وعدد 
من كبار املســؤولني في وزارة 

اخلارجية.

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك  الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله وزير اخلارجية األملاني زيغمار غابرييلصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال مرزوق الغامن 

بريطانيا تدعم جهود الكويت في رأب الصدع اخلليجي

الكويت واململكة املتحدة توقعان خطة عمل
 جلنة التوجيه املشتركة لألشهر الـ 6 املقبلة

الطيران ومكافحة اإلرهاب اذ 
مت استعراض سبل االستفادة 
من اخلبرة البريطانية في تلك 
املجــاالت من خــالل البرامج 

التدريبية التي تقدمها.
واتفق اجلانبــان في هذا 
السياق على توثيق التعاون 
في مجال األمن اإللكتروني من 
خالل مذكرة التفاهم التي مت 
التوقيع عليها بعد االجتماع 
وبحــث كيفية تقــدمي الدعم 
الــالزم للكويــت فــي تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية ألمن 

املعلومات.
التعاون  وعلــى صعيــد 
األكادمييــة  املجــاالت  فــي 
والعلميــة، اتفــق الطرفــان 
علــى تعزيــز التعــاون بني 
واملؤسســات  اجلامعــات 
العلميــة املختلفــة مع بحث 
تقــدمي التســهيالت الالزمــة 
للطلبة الكويتيني الدارســني 
في بريطانيا وامكانية زيادة 
املقاعــد املخصصة لالبتعاث 

الى بريطانيا.
وأكــد اجلانبــان فــي هذا 
الصدد أهمية االســتمرار في 
التعــاون القائم بــني أجهزة 
االعتمــاد األكادميــي في كال 
البلدين من خالل دعم مشروع 
اجلهــاز الوطنــي لالعتمــاد 
األكادميــي وضمــان جــودة 
التعليــم فــي قيــاس جودة 

البرامج األكادميية.

واتفاقــا على التعاون في 
املجال البحثي من خالل إقامة 
ورش عمل في املواضيع محل 
االهتمام املشــترك كمعاجلة 
مياه الصرف الصحي وبرامج 

كفاءة استخدام الطاقة.
وفي املجال الصحي، شدد 
الطرفان على أهمية التعاون 
في مجال إدارة املرافق الصحية 
البرامــج  بالكويــت واقامــة 
التدريبية املتخصصة والسيما 
بالتخصصــات الطبية محل 
االهتمــام مــن قبــل الكويت 
واملتعلقة بالوقاية والصحة 

العامة وطب العائلة.
وأكد البيان في هذا السياق 
التســهيالت  أهميــة تقــدمي 
الالزمــة للمرضى الكويتيني 
ومرافقيهــم الذيــن يتلقــون 
العــالج فــي املستشــفيات 

البريطانية.
التعاون  وعلــى صعيــد 
اجلانــب  أبــدى  الثقافــي، 
الكويتي الرغبة باالستفادة من 
اخلبرات البريطانية في تنظيم 
املعارض الفنية والكوادر إلى 
جانب تبادل املشاركات الفنية.

وحول األوضاع االقليمية 
والدولية، شدد الطرفان على 
التنســيق  أهميــة مواصــل 
املشترك وتبادل وجهات النظر 
حيال القضايا التي تعيشها 
منطقة الشرق األوسط والدفع 
نحو إيجاد تســوية ســلمية 
ملختلف النزاعات الدائرة في 

املنطقة.
ودعا اجلانبــان من جهة 
أخرى إلــى مواصلة مكافحة 
كل اشكال اإلرهاب والتطرف، 
مشددين على أهمية التصدي 
لــكل املســاعي الراميــة الى 
تقويض األمن والسلم الدوليني 

وترويع األبرياء.
كما اتفق اجلانبان في ختام 
االجتماع على عقد االجتماع 
املقبــل ملجموعــة التوجيــه 
املشــتركة في الكويــت بعد 

ستة أشهر من اآلن.
وكان نائب وزير اخلارجية 
خالــد اجلــاراهلل اكــد اهمية 
التوجية  اجتماعــات جلنــة 
املشتركة الكويتية البريطانية.
وقــال ان اجتماعه بفرق 
العمــل الكويتية من مختلف 
اجلهات هدف الى استعراض 
املواضيع الواردة في جدول 
أعمــال اجتمــاع اللجنة التي 
ستعقد اجتماعها مع اجلانب 
البريطانــي والتي ستشــهد 
توقيع خطة العمل املشتركة 

لألشهر الستة املقبلة.
وأوضح ان هــذه اللجنة 
قد مت تشــكيلها خالل زيارة 
الدولة التاريخية التي قام بها 
حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح الى بريطانيا 

في نوفمبر ٢٠١٢.

تطويــر العالقــات التجارية 
واالســتثمارية مــن خــالل 
فــي  االســتثمار  تشــجيع 
القطاعات احليوية واملجدية 
باإلضافة إلى العمل على زيادة 
حجم التبادل التجاري وتبادل 
املشاركة في املعارض الدولية 

التي تنظم في كال البلدين.
الكويتي  وأبدى اجلانــب 
مــن  باالســتفادة  رغبتــه 
البريطانيــة فــي  اخلبــرات 
مجال اعداد السياســة املالية 
العامة وامليزانيات الى جانب 
الرغبــة في التعــاون مبجال 
تدريــب وتأهيــل وتطويــر 
الكوادر القيادية في الكويت 
على التخطيط االستراتيجي 
فضــال عــن االســتفادة مــن 
اخلبرة البريطانية في برامج 

التخصيص.
وفــي املجــال العســكري 
أعرب اجلانبان عن ارتياحهما 
للتعاون القائم في هذا املجال 
احليوي والتنسيق املتواصل 
بــني اجلانبــني الســيما على 
صعيد تأهيل وجتهيز اجليش 
الكويتي باملعدات والتجهيزات 
البريطانيــة  العســكرية 

املتطورة.
وعلــى الصعيــد األمنــي 
واصل اجلانبان التباحث في 
التعاون القائــم بني اجلهات 
البلديــن  فــي كال  األمنيــة 
وامــن  الهجــرة  مبجــاالت 

لنــدنـ  كونــا: أكــد وزير 
اململكــة املتحــدة  خارجيــة 
بوريس جونسون اهمية الدور 
الكبير الذي تقوم به الكويت 
في رأب الصدع في العالقات 
اخلليجية مؤكــدا دعم بالده 
الكامل لتلك اجلهود وتطلعه 
لزيارة الكويت قريبا في هذا 

اإلطار.
جاء ذلك خالل لقاء بوريس 
جونســون مع نائــب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهلل في 
لندن مع حيث مت خالل اللقاء 
استعراض تطورات االوضاع 
علــى الســاحتني االقليميــة 
والدوليــة خاصــة ما يتصل 

منها باخلالف اخلليجي.
كمــا اجتمع نائــب وزير 
اخلارجيــة مع وزيــر الدولة 
البريطاني لشــؤون الشرق 
افريقيــا  األوســط وشــمال 
اليستر بيرت حيث مت خالل 
اللقــاء اســتعراض مســيرة 
عمل جلنة التوجيه املشتركة 

الكويتية البريطانية. 
وفي وقت ســابق وقعت 
الكويت واململكة املتحدة على 
خطة عمــل جلنــة التوجيه 
الســتة  املشــتركة لألشــهر 
املقبلة والهادفــة إلى تفعيل 
كل االتفاقيــات املوقعــة بني 

البلدين.
وجاء التوقيع على خطة 
العمل عقــب اختتــام أعمال 
العاشــر ملجموعة  االجتماع 
الكويتية  التوجيه املشتركة 

البريطانية.
ووقع عن اجلانب الكويتي 
نائب وزيــر اخلارجية خالد 
اجلــاراهلل في حــني وقع عن 
اجلانــب البريطانــي وزيــر 
الدولة لشؤون الشرق األوسط 

أليستر بيرت.
وجــرى خــالل االجتماع 
الذي حضره ايضا ممثلو عدد 
كبير من الوزارات والهيئات 
الرســمية مــن البلدين بحث 
سبل تعزيز التعاون املشترك 
في شتى املجاالت واالرتقاء به 
الى مستويات تليق بالعالقة 
املتميزة التي جتمع البلدين.
وأكــد اجلانبــان في بيان 
االجتمــاع  عقــب  مشــترك 
اســتعدادهما لتطوير أوجه 
التعاون الثنائي وبحث سبل 

تذليل العقبات ان وجدت.
وشددا على أهمية استمرار 
الزيــارات املتبادلــة والعمل 
على تفعيــل كافة االتفاقيات 
املبرمة بني البلدين ومواصلة 
تعزيــز التعاون فــي املجال 
السياسي والعسكري واألمني 
والتجــاري  واالقتصــادي 
والثقافــي  واالســتثماري 
والتعليمــي  والتنمــوي 
والبحثــي اضافــة الى مجال 

األمن اإللكتروني.
كمــا شــددا علــى أهمية 

 خالد اجلاراهلل ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط أليستر بيرت خالل مراسم توقيع خطة عمل جلنة 
التوجيه املشتركة لألشهر الستة املقبلة

مذكرة تفاهم في مجال تعزيز األمن اإللكتروني
لندن ـ كونا: وقع رئيس الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات م. سالم االذينة مع 
مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لألمن اإللكتروني كونراد برينس على مذكرة تفاهم 

في مجال تعزيز األمن االلكتروني.
وقال االذينة في تصريح لـ »كونا« عقب توقيع االتفاقية على هامش االجتماع العاشر 

للجنة التوجيه الكويتية ـ البريطانية املشتركة ان توقيع هذه املذكرة تعد »خطوة 
إيجابية« السيما بعد اعتماد االستراتيجية العامة للدولة في املنظومة األمنية خاصة في 

مجال األمن املعلوماتي.
وأضاف ان هذا التعاون سيكون بداية انطالق إليجاد حل لألمن املعلوماتي في الكويت 

بالتنسيق بني هيئة االتصاالت في الكويت واحلكومة البريطانية.

األمم املتحدة 
قلقة من استمرار 

األزمة وتأمل حدوث 
انفراجة قريبة لها

تقدمي التسهيالت 
الالزمة للمرضى 

الكويتيني 
ومرافقيهم في 
املستشفيات 

البريطانية

مواصلة مكافحة 
كل أشكال اإلرهاب 

والتطرف

االستفادة من 
اخلبرات البريطانية 

في مجال إعداد 
السياسة املالية 

العامة وامليزانيات


