
الغامن يهنئ 
نظيره في هنغاريا 

بالعيد الوطني 

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أمس األحد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس 
األم��ة في هنغاريا الصديقة الصلو كوفير 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر السيف 
صباح أم��س سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد.  كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
 واستقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 كما استقبل س��م��وه ال��ن��ائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، استقبل صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وب��ح��ض��ور س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ 
ن���واف األح��م��د استقبل س��م��وه محمد 
العلي وعبداحملسن احلسيني وال��دي 
املغفور لهما باذن الله تعالى الشهيدين 
الدكتور وليد العلي امام وخطيب مسجد 
الدولة الكبير وفهد احلسيني واللذين 
استشهدا في الهجوم اإلرهابي اآلثم على 
اح��د املطاعم ف��ي العاصمة واغ��ادوغ��و 
ب��ج��م��ه��وري��ة ب��ورك��ي��ن��ا ف��اس��و خ��الل 
تواجدهما فيها ف��ي مهمة إلجن��از عدد 
من األعمال اخليرية حيث قدموا الشكر 
لسموه على اللفته األبوية من لدن سموه 
مبؤازرتهم ومواساتهم ومشاطرتهم 

احزانهم بفقدانهم ألبنائهم.
 وق���د اع���رب س��م��وه ع��ن ب��ال��غ فخره 

واعتزازه مبا قدمه ابناء الوطن البارين 
مم��ن اس��ه��م��وا ف��ي ع��ط��ائ��ه��م ب��ك��ل وف��اء 
واخ����الص وب���ذل���وا ج��ه��وده��م ف��ي كافة 

امل��ج��االت من اج��ل خدمة وطنهم الغالي 
ورفعة شأنه مجسدين بأعمالهم مثاال 
يحتذى ب��ه لألجيال مبتهال سموه الى 

ال��ب��اري ع��ز وج��ل ان يتغمدهم بواسع 
رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وان 
يلهم اسرهم الكرمية وذويهم ومحبيهم 

جميل الصبر والسلوان.
 كما اكد سمو ولي العهد بان اهل الكويت 
اسرة واحدة متكاتفة في السراء والضراء 

منذ ال��ق��دم س��ائ��ال س��م��وه امل��ول��ى تعالى 
ان يحفظ الكويت وابنائها متعاضدين 
ومتحابني وان يتغمد الشهداء مبغفرته 

ورض��وان��ه ويسبغ على الفقيدين واسع 
رح��م��ت��ه ورض���وان���ه وي��ن��زل��ه��م��ا م��ن��ازل 

الشهداء.
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الكويت هنأت رئيس هنغاريا بالعيد الوطني لبالده 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس يانوش أدير 
رئيس هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن 

خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزده����ار.  وبعث سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئييس يانوش أدير رئيس هنغاريا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده راجيا لفخامته موفور الصحة 
والعافية.  كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

 أمير البالد مستقبال ولي العهد

سموه استقبل والدي الشهيدين العلي واحلسيني بحضور سمو ولي العهد

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد بقصر السيف صباح أم��س رئيس 

مجلس االمة مرزوق الغامن.
 كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ 
صباح اخل��ال��د. واستقبل سمو ول��ي العهد 
رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت السيد 

علي الغامن.
 واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.

 واستقبل س��م��وه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير املالية أنس الصالح.

 واستقبل سموه وزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس ال���وزراء ووزي���ر االع���الم بالوكالة 

الشيخ محمد العبدالله.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد الشيخ احمد الصباح والشيخ الدكتور 

محمد الصباح والشيخ بدر الصباح.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
رك��ن محمد خ��ال��د اخل��ض��ر ون��ائ��ب رئيس 
األركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف 

وكبار القادة في اجليش الكويتي.

سموه استقبل أحمد الصباح ومحمد الصباح وبدر الصباح

ولي العهد يستقبل الغامن 
واملبارك واخلالد واجلراح 

والصالح والعبدالله واخلضر

 ولي العهد مستقبال الغامن

سموه مستقبال الغامن

سموه مستقبال املبارك

املبارك يستقبل والدي الشهيدين العلي واحلسيني 

 اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء في 
ق��ص��ر ال��س��ي��ف أم���س محمد العلي 
وعبداحملسن احلسيني والدي املغفور 

لهما ب���اذن ال��ل��ه تعالى الشهيدين 
الدكتور وليد العلي ام��ام وخطيب 
مسجد الدولة الكبير وفهد احلسيني 
اللذين استشهدا في الهجوم اإلرهابي 

اآلثم على احد املطاعم في العاصمة 
واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو 
خالل تواجدهما فيها في مهمة إلجناز 

عدد من األعمال اخليرية.

املبارك مستقبال والدي الشهيدين العلي واحلسيني

اجلراح يستقبل 
سفير البرازيل 

اس��تق���بل الشيخ خالد اجل��راح ن���ائ��ب رئ��ي��س م���جل���س ال��وزراء 
ووزي���ر الداخ����لي��ة، في مكتبه مبقر وزارة الداخلية اليوم األحد املوافق 
2017/8/20، سعادة نورتون رابستا سفير جمهورية البرازيل االحتادية 
لدى دولة الكويت. وقد رحب اجلراح بضيفه، مؤكدا عمق عالقات التعاون 
بني البلدين الصديقني ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث عدد من 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
من جانبه أعرب السفير رابستا عن تقديره لدولة الكويت، مشيرا إلى أهمية 
املوضوعات التي متت مناقشتها في إطار سبل تعزيز العالقات بني البلدين 
وما لقيه من توافق في الرؤى واملواقف مما يدعم االجتاه ملزيد من التعاون 

اجلراح مستقبال سفير البرازيلوالتنسيق.

استمع إلى شرح حول االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

مشعل األحمد استقبل رئيس 
الهيئة العامة لالتصاالت 

استقبل ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د نائب 
رئيس احلرس الوطني في ديوانه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني رئيس الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات املهندس سالم 
األذي��ن��ة، ال��ذي ق��دم للشيخ مشعل األحمد 
شرحا حول االستراتيجية الوطنية لألمن 

السيبراني لدولة الكويت 2020-2017 .
وأشاد الشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احل��رس الوطني باالستراتيجية الوطنية 
التي تعتبر خطوة رائ��دة في مجال األمن 
اإللكتروني وحماية أمن املعلومات لكافة 
مؤسسات الدولة في ظل الثورة التكنولوجية 
التي يشهدها العالم واملخاطر التي قد تهدد 
تكنولوجيا املعلومات، مضيفا أن احلرس 
الوطني م��ن خ��الل وثيقته االستراتيجية 
2020 ) األم��ن أوال( يولي اهتماما كبيرا 

ألم��ن املعلومات ومتابعة كل ما هو جديد 
في ه��ذا امل��ج��ال، كما يفتح املجال للتعاون 
مع كافة املؤسسات ذات الصلة من خالل 
تسخير القدرات التكنولوجية وتأهيل املوارد 
البشرية وحتسني القدرة على التعامل مع 

قضايا األمن السيبراني في دولة الكويت .
م��ن جانبه أك��د رئ��ي��س الهيئة العامة 
ل���الت���ص���االت وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ان 
االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني 
تدعم االستخدام اآلم��ن والصحيح للفضاء 
االلكتروني باإلضافة الى حماية ومراقبة 
األص������ول وال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة احل��ي��وي��ة 
واملعلومات الوطنية والشبكة املعلوماتية 

بدولة الكويت.
حضر اللقاء مدير دي���وان نائب رئيس 

احلرس الوطني اللواء جمال ذياب.

الدوسري يستقبل رئيس االحتادين 
العربي والقطري الرياضي للشرطة

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمود الدوسري، في مكتبه صباح أمس 
األح���د، وب��ح��ض��ور رئ��ي��س مجلس إدارة 
احت��اد الشرطة الرياضي اللواء عبدالله 
املهنا، رئيس االحتادين العربي والقطري 
الرياضي للشرطة العميد خالد بن حمد 

العطية. 
وفي بداية اللقاء رحب الفريق الدوسري 
بضيوفه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على 
دعم االحتاد العربي الرياضي للشرطة من 
خالل تبادل اخلبرات واملعلومات للنهوض 
بالرياضة الشرطية، ومبا ينعكس إيجابا 

على الرياضة والرياضيني بشكل عام.
من جانبه، وجه العميد خالد بن حمد 
العطية الشكر للقيادة العليا ل���وزارة 
الداخلية بدولة الكويت على دعمها الكبير 

للرياضة الشرطية في مختلف املجاالت.
ك��م��ا استقبل ال��ف��ري��ق م��ح��م��ود محمد 

ال��دوس��ري في مكتبه مساعد مدير ادارة 
الرقابة في وزارة الداخلية بدولة قطر 
الشقيقة العميد عبدالله الهاجري والوفد 
املرافق له، بحضور مدير عام اإلدارة العامة 
للرقابة والتفتيش باإلنابة العميد خالد 

الكندري.
وقد رحب الفريق الدوسري في بداية 
اللقاء بالوفد الزائر مؤكدا عمق العالقات 
االخ��وي��ة التي تربط البلدين الشقيقني، 
وأهمية كسب اخلبرات وتبادل املعلومات 
كما مت تبادل األحاديث الودية واستعراض 
امل���وض���وع���ات ذات االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك 

وخصوصا في املجال األمني.
ب���دوره أع���رب رئ��ي��س ال��وف��د القطري 
العميد الهاجري عن شكره وتقديره لدولة 
الكويت على جهودها ف��ي حتقيق االم��ن 
واالستقرار وتعزيز القدرات االمنية بني 

البلدين الشقيقني.


