
 استقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
 واستقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وزير 
األوق����اف وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية 
محمد اجلبري وصاحبة السمو 
امللكي األميرة غيداء طالل رئيسة 
م��ج��ل��س األم���ن���اء مل��رك��ز احلسني 
ألمراض السرطان وذلك مبناسبة 

زيارتها للبالد.
 ح��ض��ر امل��ق��اب��ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر 
ش��ؤون الديوان األميري باإلنابة 

الفريق م. خالد بودي.
 واستقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

املستشار عبدالرحمن النمش.
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»التعليم العالي« تعتمد قائمة اجلامعات البريطانية املوصى بها لعام »2018-2017« 
 أصدرت وزارة التعليم العالي الكويتية أمس الثالثاء قرارا 
يقضي باعتماد قائمة اجلامعات البريطانية املوصي بها للعام 
اجلامعي )2017 2018-(. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن 

اجلهاز الوطني لالعتماد االكادميي وضبط جودة التعليم انتهى 
من القائمة اجلديدة واعدادها مبا يحقق املصلحة العامة تزامنا 

مع خطة البعثات السنوية للعام )2018-2017(.

ودع��ت الطلبة الى زي��ارة موقعها االلكتروني وكذلك موقع 
)االعتماد األكادميي( بغية االطالع على اجلامعات التي تضمنتها 

القائمة.

أمير البالد يستقبل احملمد واجلبري واألميرة غيداء طالل والنمش 

رئيس جهاز األمن 
الوطني يبحث مع 
السفير النمساوي 
التعاون املشترك 

بحث رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي أمس الثالثاء مع سفير جمهورية 
النمسا الدكتور زيغورد باخر لدى البالد 

التعاون املشترك.
وق���ال ج��ه��از األم���ن ال��وط��ن��ي ف��ي بيان 
صحافي إن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز 
وتطوير التعاون بكل املجاالت بني البلدين 
الصديقني إضافة إلى مناقشة أهم القضايا 
التي تشهدها املنطقة ذات االهتمام املشترك 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
الشيخ ثامر العلي

 بحث وزي��ر ال��ع��دل ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس االمة بدولة الكويت الدكتور فالح العزب 
مع وزي��ر العدل الكولومبي انريكي جلبوتيرو 
أم��س ف��رص ال��ت��ع��اون ب��ني البلدين ف��ي املجال 
القضائي والقانوني. وق��ال الوزير العزب في 
تصريح ل )كونا( ان اللقاء الذي عقد مع الوزير 
الكولومبي على هامش اجتماعات جلنة منع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية املنعقدة بفيينا شكل 

فرصة طيبة لتبادل املعلومات القانونية.
ورح��ب الوزير العزب مبد اط��ر التعاون مع 
وزارة العدل في كولومبيا من خالل ابرام اتفاقيات 
تعاون قانونية وقضائية في مجال املساعدة 
القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني مؤكدا ان 
مثل هذه االتفاقيات الثنائية تتماشى متاما مع 

مبادئ حقوق االنسان واحلريات االساسية.
واوضح انه وجه الدعوة لنظيره الكولومبي 

ل��زي��ارة الكويت لبحث ف��رص تعزيز التعاون 
الثنائي واالطالع على جتارب البلدين في مجال 
العدالة والتنظيم القضائي وم��ج��ال مكافحة 
االره����اب. وي��ت��رأس ال��وزي��ر ال��ع��زب وف��د دول��ة 
الكويت املشارك في اعمال ال��دورة ال26 للجنة 
الدولية املعنية مبنع اجلرمية وحتقيق العدالة 
اجلنائية التي انطلقت أول أمس حيث القى كلمة 
دولة الكويت ودعا خاللها الى مكافحة اجلرمية 
املنظمة العابرة للحدود والتي تهدد امن الدول 
كافة. وبالتوازي مع أعمال الدورة تنظم الكويت 
فعالية بعد غد اخلميس مبقر االمم املتحدة إلبراز 

اجلهود التي تبذلها في مجال مكافحة االرهاب.
وتعقد دورات جلنة منع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية سنويا مبشاركة م��ا ال يقل ع��ن ألف 
مندوب ميثلون الدول االعضاء واملجتمع املدني 

واجلامعات واملنظمات الدولية.

سفارة الكويت في لندن تدعو الكويتيني إلى االلتزام 
بتعليمات الشرطة البريطانية 

 الكويت تعرب عن إدانتها الشديدة حلادث 
التفجير اإلجرامي في مانشستر 

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس األسرة احلاكمة

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 
ناصر احملمد.

 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد نائب رئيس مجلس االسرة احلاكمة 
الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج.

سمو ولي العهد مستقبال ناصر احملمد

.. وسموه يستقبل املستشار عبدالرحمن النمشسمو األمير مستقبال اجلبري واألميرة غيداء طالل

.. وسموه يستقبل الدعيج

 أشاد رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
لوكالة األن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( الشيخ 
مبارك الدعيج بالدور الذي تقوم به مسابقة 
الشيخ مبارك احلمد للتميز الصحفي في دعم 
الكفاءات الصحفية الكويتية وفي االرتقاء 
مبستوى االع��الم الكويتي واملساهمة في 

تطويره.
ج��اء ذل��ك خ��الل استقبال الشيخ مبارك 
الدعيج مبكتبه أمس الثالثاء رئيس مجلس 
إدارة نقابة العاملني في )ك��ون��ا( ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة ملسابقة الشيخ مبارك 
احلمد الصباح للتميز الصحفي أمين العلي 
والفائزين باملسابقة من العاملني في وكالة 

االنباء الكويتية.

وأع����رب ال��ش��ي��خ م��ب��ارك ال��دع��ي��ج خ��الل 
اللقاء عن تقديره ألبناء )كونا( الفائزين 
باملسابقة مثمنا جهودهم في اع��الء مكانة 
ال��وك��ال��ة كمؤسسة إعالمية عريقة تضم 
الكثير من الكفاءات املتميزة. واكد أن فوزهم 
بهذه اجل��ائ��زة الرفيعة يشجع الكثير من 
زمالئهم على املشاركة بها ف��ي السنوات 
املقبلة ويساهم في اظهار القدرات واالبداعات 
الصحافية التي تذخر بها )كونا(. وأشاد 
الشيخ مبارك الدعيج ب��ال��دور ال��ذي تقوم 
ب��ه مسابقة الشيخ م��ب��ارك احلمد ف��ي دعم 
الكفاءات الصحفية الكويتية وفي االرتقاء 
مبستوى االع��الم الكويتي واملساهمة في 

تطويره.

وأوض���ح أن ه��ذه املسابقة ال��ت��ي حتمل 
اسم أحد رج��االت الكويت البارزين تعد من 
الروافد املهمة لتشجيع املواهب والقدرات 
اإلعالمية وحثهم على االبداع منوها بجهود 
اللجنة العليا املنظمة للمسابقة في إقامة 

الدورات التدريبية لالعالميني املتميزين.
ومن جانبه شكر امين العلي دعم الشيخ 
مبارك الدعيج للمسابقة والفائزين الشباب 

الكويتيني العاملني في )كونا(.
وأشار الى أهمية ال��دورة التدريبية التي 
التحق بها ع��دد من الفائزين العاملني في 
)كونا( والتي أقامتها اللجنة العليا للمسابقة 
بالتعاون مع )مؤسسة طومسون فاونديشني 
ال��دول��ي��ة( وج����اءت ب��ع��ن��وان )الصحافة 

بواسطة الهواتف الذكية ووسائل التواصل 
االجتماعي( مبينا أنها تهدف ال��ى تطوير 

قدراتهم الصحافية.
وب��دوره اش��اد نائب املدير العام لقطاع 
التحرير سعد العلي بجهود القائمني على 
املسابقة مهنئا الفائزين الشباب من )كونا( 

على متيزهم الصحافي.
حضر املقابلة نائب املدير العام لقطاع 
التحرير سعد العلي إضافة إل��ى الفائزين 
باملسابقة من العاملني في )كونا( وهم خلود 
العنزي التي فازت بجائزة التحقيق الصحفي 
وعلي احل��رز وأمنة عاشور بجائزة اللقاء 
الصحفي ومحمد الكندري ومبارك العجمي 

وعمر اللوغاني بجائزة التقرير الصحفي. 

الدعيج يشيد بدور مسابقة مبارك احلمد  للتميز الصحافي في دعم الكفاءات 

أمين العلي يقدم درعا للدعيج

 وزعت دولة الكويت أمس الثالثاء 90 
طنا من امل��واد الغائية الى اهالي اجلانب 
االمي��ن من مدينة املوصل وذل��ك في اطار 
حملة )الكويت بجانبكم( للتخفيف من 

معاناة النازحني.
وقال رئيس مؤسسة البارزاني اخليرية 
موسى احمد ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( انه 
»استمرارا للدعم املتواصل من قبل دولة 
الكويت الهالي املوصل قمنا بايصال قافلة 
كبيرة من املساعدات االنسانية الى اهالي 
اجلانب االمين من مدينة املوصل يستفيد 

منها اكثر من 3000 عائلة.
واضاف انه »بسبب املعارك والتوترات 
االخيرة في )محافظة نينوى( اليستطيع 
أهالي املوصل احلصول على احتياجاتهم 
اليومية لهذا الغرض قامت دولة الكويت 

وبالتعاون مع مؤسسة بارزاني اخليرية 
ب��اي��ص��ال امل��س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ى 11 
ال��ف عائلة في املدينة منذ ب��دء العمليات 

العسكرية في اجلانب االمين«.
واع��رب احمد عن الشكر لدولة الكويت 
على تقدميها مساعدات تغطي احتياجات 
اكبر ع��دد من النازحني وتتميز باجلودة 

والتنوع والشمول.
ي��ذك��ر ان دول���ة الكويت ق��ام��ت وخ��الل 
الفترة املنصرمة بتوزيع نحو 5000 سلة 
غذائية في مخيم سيودينان اضافة الى 
ارس���ال 5000 سلة اخ���رى ال��ى اجلانب 
االمين من املوصل كما ومت خالل االسبوع 
امل��اض��ي ت��وزي��ع س��ت��ة االف س��ل��ة على 
النازحني املقيمني خارج املخيمات في اربيل 

والسليمانية.

90 طنا من املواد الغذائية على النازحني في املوصل  الكويت توزع 

جانب من توزيع املساعدات

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل الفائزين باملسابقة من العاملني في وكالة االنباء الكويتية

 أع��رب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية 
الكويتية ع��ن ادان���ة واستنكار دول��ة الكويت 
الشديدين حلادث التفجير االجرامي الذي وقع في 
مدينة مانشستر باململكة املتحدة الصديقة فجر 
اليوم الثالثاء واسفر عن سقوط عشرات القتلى 

واجلرحى االبرياء.
وشدد املصدر على موقف دولة الكويت املبدئي 
وال��ث��اب��ت املناهض للعنف واالره����اب اي��ا كان 
مصدره او مسبباته مؤكدا وقوف دولة الكويت 
الى جانب االصدقاء في اململكة املتحدة وتأييدها 
في كل ما تتخذه من اج��راءات للحفاظ على امنها 

واستقرارها.
واختتم املصدر تصريحه باالعراب عن خالص 
ال��ت��ع��ازي وص���ادق امل��واس��اة للمملكة املتحدة 
الصديقة والس��ر الضحايا ومتنياته للمصابني 

بالشفاء العاجل
 وفي سياق متصل دعت سفارة دولة الكويت 
ل��دى اململكة املتحدة جميع املواطنني والطلبة 
الكويتيني املتواجدين في مدينة مانشستر شمال 
لندن الى توخي احليطة واحل��ذر واالبتعاد عن 
اماكن التجمعات وااللتزام بتعليمات الشرطة 

البريطانية.
وطالبت السفارة في بيان املواطنني باالتصال 
على الرقم 004475903400 في حال حدوث 

امر طارئ.
من جهته قال رئيس املكتب الثقافي الدكتور 
ف��وزان الفارس بأنه مت التواصل مع الطلبة في 
مانشستر لالطمئنان عليهم ومت التعاون مع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا إليصال رسالة التحذير الى جميع الطلبة 

املتواجدين في مانشستر.
وي��أت��ي ه��ذا التحذير عقب االن��ف��ج��ار ال��ذي 
وقع مساء امس في قاعة لالحتفاالت في مدينة 
مانشستر خ��الل حفل غنائي ح��ض��ره االالف 

معظمهم من الشباب واملراهقني البريطانيني.
وأدى االنفجار الى مقتل 22 شخصا من بينهم 
اطفال وإصابة 59 اخرين حتى االن من بينهم عدد 

من احلاالت احلرجة.
واعلنت الشرطة البريطانية الثالثاء ان منفذ 
االعتداء اإلرهابي الذي وقع بقاعة لالحتفاالت 
مبدينة مانشستر الليلة قبل املاضية قتل في 

الهجوم الذي جنم عن تفجير عبوة ناسفة.
وذكرت ان التحقيقات جتري بسرعة ملعرفة ما 
اذا كان منفذ الهجوم االرهابي يعمل لوحده او مع 
شبكة منظمة مشيرا الى ان شرطة املدينة تعمل 
بالتنسيق مع شرطة مكافحة االره��اب وجهاز 
االستخبارات الداخلي بهدف تسريع وتيرة 

التحقيقات.

وزير العدل يبحث مع نظيره 
الكولومبي فرص التعاون القانوني 


