
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد 

األحمد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وزير األشغال العامة عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع 

حيث ق��دم لسموه مدير ع��ام هيئة الطرق والنقل 
ال��ب��ري املهندس أح��م��د احل��ص��ان وذل���ك مبناسبة 

تعيينه في منصبه اجلديد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت السفير 

عالء الهاشمي وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه 
اجلديد سفيرا لبالده.

 كما استقبل سموه سفير مملكة تايلند لدى دولة 
الكويت السفير دوسيت مانابال وذل��ك مبناسبة 

توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده.

 واستقبل سموه سفير مملكة بوتان لدى دولة 
الكويت السفير تسيرجن جيلتشن بنجور وذلك 

مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده.
 وحضر املقابالت رئيس ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.
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»الصحة« تدشن تقنية »ديجتال باثولوجي« في مختبراتها 
 أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
تدشينها تقنية )دي��ج��ت��ال باثولوجي( 
اخلاصة بارسال عينات من انسجة املرضى 
من ذوي احل��االت الصعبة الكترونيا الى 
مراكز عاملية خارج الكويت لتشخيصها من 

قبل اطباء متخصصني.

 وأك��دت مدير ادارة خدمات املختبرات 
الطبية بالوزارة الدكتورة دعاء اخلالدي في 
تصريح صحفي اليوم الثالثاء ان التقنية 
احلديثة تعد األول���ى ف��ي منطقة اخلليج 

والشرق االوسط واوروبا.
 وأوضحت اخلالدي أن التقنية ستمكن 

الطبيب املعالج من مناقشة احلالة املرضية 
مع اي من املراكز املتخصصة عامليا للوصول 
ال��ى التشخيص الصحيح مبينة تركيب 
ثمانية اج��ه��زة مبختبرات املستشفيات 
وتدريب االطباء على كيفية استخدام التقنية 

اجلديدة.

 وبينت أن التقنية احلديثة ستدعم علم 
تشخيص األم����راض وت��س��اه��م كثيرا في 
حتسني رعاية املرضى واحل��د من انتظار 
النتائج فضال عن توفير خدمة مخبرية 
ذات ج��ودة عالية في تشخيص األم��راض 

املستعصية.

أمير البالد يستقبل احملمد واخلالد و بينوتي واملطوع واحلصان 

ولي العهد يستقبل احملمد واملطوع واحلصان و عددا من السفراء 

وسموه يستقبل السفير العراقي عالء الهاشميسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال ناصر احملمد 

 سلم سفير دول��ة الكويت لدى أستراليا 
جنيب البدر وزير العدل األسترالي ومساعد 
رئيس ال����وزراء ملكافحة اإلره���اب ميشيل 
كينان رس��ال��ة خطية موجهة ل��ه م��ن وزي��ر 
العدل ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس األمة 

الدكتور فالح العزب.
وقال السفير البدر في تصريح ل )كونا( 
أمس الثالثاء عقب لقائه بكينان ان الرسالة 
تتعلق برغبة دول��ة الكويت بتقوية آفاق 
التعاون القانوني والقضائي بني البلدين 
الصديقني من خالل توقيع اتفاقيات للتعاون 
القانوني والقضائي ف��ي ض��وء العالقات 

الثنائية املتميزة وفي كل املجاالت.
واض��اف ان “تعزيز التعاون القضائي 
في مجال تبادل املعلومات وتقدمي املساعدة 
القضائية وتسليم املجرمني ونقل احملكوم 
عليهم وخاصة في مجال مكافحة اإلره��اب 
واجلرمية املنظمة عبر احل��دود واالتفاقية 
الدولية ملكافحة الفساد أمر يحقق املصلحة 

لكال اجلانبني”.
واشار السفير البدر الى انه بحث مع وزير 
العدل عددا من القضايا ذات االهتمام املشترك 
مشيدا بالتعاون األمني والقضائي في مجال 
مكافحة اإلرهاب بني الكويت وأستراليا وذلك 

نظرا ملا ميثله اإلرهاب من خطر مشترك.

واكد اهمية تعزيز التعاون الدولي ملكافحة 
آف��ة اإلره���اب ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود أي دول��ة 

محصنة من مخاطره.
وعبر السفير البدر عن تهاني دولة الكويت 
الستراليا مبناسبة انتخابها لعضوية مجلس 
ح��ق��وق االن��س��ان ي��وم ام��س االث��ن��ني معربا 

عن متنياته لها بالتوفيق في اداء واليتها 
االنسانية خالل السنوات الثالث القادمة.

من جانبه رح��ب وزي��ر العدل االسترالي 
بتعزيز التعاون القانوني والقضائي بني 
الكويت وأستراليا وبشكل يسهم في حتقيق 

الطموحات واألهداف املشتركة.

البدر يسلم وزير العدل األسترالي رسالة 
خطية من نظيره الكويتي 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد يستقبل وزير الدفاع في ايطاليا السيناتور روبيرتا بينوتي

وزير شؤون الديوان األميري 
يستقبل مدير جمعية السالم 

لألعمال اإلنسانية 

 استقبل وزير شؤون الديوان األميرى الشيخ ناصر صباح األحمد 
أمس الثالثاء مدير عام وعضو مجلس إدارة جمعية السالم لألعمال 
اإلنسانية واخليرية الدكتور نبيل العون يرافقه غادة املسلم وهشام 
العون إذ قدم العون خالل اللقاء شرحا مفصال عن املشاريع اإلنسانية 

التى تقدمها اجلمعية بعدة دول آسيوية وافريقية.

الكويت تؤكد اهتمامها باملنشآت 
الصغيرة واملتوسطة وبرنامجها املعني 

باإلصالح االقتصادي واملؤسسي 
 أكدت دولة الكويت أمس الثالثاء اهتمامها باملنشآت الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة وبرنامجها املعني باالصالح االقتصادي 
وامل��ؤس��س��ي.  ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح ادل��ى ب��ه املستشار ف��ي ادارة 
الفتوى والتشريع عبدالله الشريف ل )كونا( على هامش مشاركته 
ف��ي اع��م��ال ال���دورة ال29 للفريق العامل االول املعني باملنشآت 
الصغيرة واملتوسطة التابعة للجنة االمم املتحدة للقانون التجاري 

)اونيسترال( املنعقدة حاليا في فيينا.
 وق��ال الشريف إن دول��ة الكويت التي تشارك في اعمال ال��دورة 
باعتبارها عضو عامل في جلنة االمم املتحدة للقانون التجاري 
اص��درت عدة قوانني في هذا الشأن اخرها القانون رقم )98( لسنة 
2013 املتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة.  واوضح ان القانون املذكور يهتم بتوفير فرص 
العمل للمواطنني وينمي لديهم قيمة العمل احلر والقدرة الذاتية في 
مجاالت املشروعات الصغيرة واملتوسطة مبا يسهم بصورة مباشرة 
في تنمية و تنويع مصادر الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق 
احمللية و اخلارجية.  وحول مداوالت اليوم االول من اعمال الفريق 
العامل اش��ار املستشار الشريف الى ان النقاش تطرق في مستهل 
ال��دورة الى بند حتت عنوان “مشروع دليل تشريعي بشأن املبادئ 

االساسية للسجل التجاري املقدم من االمانة العامة”.
 وذكر ان الفريق العامل بحث اهداف السجل التجاري للمنشآت 
الصغرى والصغيرة و املتوسطة وامكانيه تخفيف العقبات القانونية 
التي قد تواجهها هذه املنشآت عند التسجيل مشيرا الى ان الدول 

االعضاء قدمت مقترحاتها بهذا اخلصوص.
 واض��اف ان ادارة الفتوى والتشريع استعرضت جتربة دولة 
الكويت في تسهيل اجراءات عملية تسجيل واصدار الرخص املتعلقة 
بهذه املشاريع وذل��ك عبر تخفيف العقبات القانونية التي تواجه 

تأسيس املنشآت.
 وردا على سؤال حول طبيعة التسهيالت املعتمدة قال الشريف 
إن دول��ة الكويت تبنت جملة من التسهيالت بينها خدمة )النافذة 
ال��واح��دة( لتسهيل اج��راءات صاحب املشروع من بداية التسجيل 
والترخيص ولغاية فتح املشروع مشيرا الى ان العملية تتم عبر 
املوقع االلكتروني لوزارة التجارة والصناعة في مدة ال تتجاوز اربعة 
ايام عمل.  وبني ان دولة الكويت استحدثت قانون )شركة الشخص 
الواحد( في قانون الشركات اجلديد رقم )1( لسنة 2016 وسهلت 
عملية تسجيل الشركة الى جانب سماحها للموظف احلكومي بحق 

تأسيس وتسجيل الشركة وفق شروط معينة.
 كما سمح القانون بتسجيل واصدار )الرخص املنزلية( عبر املوقع 

االلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
 وقال الشريف إن دولة الكويت تعتبر دليل السجل التجاري مهما 
للجانب العملي لقانون املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة 
مؤكدا حرصها على املشاركة في اعمال الفريق العامل االول املعني 

باملنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة .

أمير البالد يستقبل املطوع احلصان

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل الدكتور نبيل العون يرافقه غادة املسلم وهشام العون

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال����وزراء وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد 
اخلالد وزي��رة الدفاع في جمهورية إيطاليا 
الصديقة السيناتورة روبيرتا بينوتي والوفد 

املرافق لها وذلك مبناسبة زيارتها للبالد.
وحضر املقابلة رئيس ديوان سمو رئيس 
مجلس ال����وزراء الشيخة اع��ت��م��اد اخلالد 
ورئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 

محمد خالد اخلضر ونائب رئيس األرك��ان 
العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله 

النواف.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء في قصر بيان أم��س وزير 
االش��غ��ال العامة عبدالرحمن املطوع حيث 
ق��دم لسموه مدير ع��ام هيئة الطرق والنقل 
البري املهندس أحمد احلصان وذلك مبناسبة 

تعيينه في منصبه اجلديد.

املبارك يستقبل بينوتي
 واملطوع واحلصان

سمو الشيخ جابر املبارك املطوع واحلصان

 استقبل صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمد اخل��ال��د ووزي���ر الدفاع 
بجمهورية ايطاليا السيناتور 
روبيرتا بينوتي والوفد املرافق 

وذلك مبناسبة زيارتها للبالد.
 وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
واستقبل ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد وزي��ر األشغال العامة 
عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع 
حيث ق��دم لسموه م��دي��ر عام 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
ال��ب��ري أح��م��د احل��ص��ان وذل��ك 
مبناسبة تعيينه مبنصبه 

اجلديد.

»السكنية« تستدعي الدفعة 
الرابعة لقسائم مشروع جنوب 

 »2 املطالع »إن 
  

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية انها ستوزع 
الدفعة الرابعة من القسائم احلكومية في مشروع جنوب املطالع 
)ان 2( للسنة املالية )2017-2018( متضمنة 279 قسيمة 

الصحاب الطلبات حتى 25 سبتمبر 2012.
ودع��ت املؤسسة ف��ي بيان صحفي أم��س الثالثاء املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية ف��ي منطقة جنوب امل��ط��الع الى 
مراجعتها يومي اخلميس واالحد املقبلني مصطحبني معهم البطاقة 

املدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
وذكرت ان بطاقات االحتياط ستوزع يوم االثنني املقبل في حني 
ستجرى القرعة يوم االربعاء املوافق 25 اكتوبر اجلاري مبينة ان 
من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل االيام احملددة 

سيتم استبعاد اسمه وادخال االسم الذي يليه في التخصيص.
ودعت املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة 
ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعة املؤسسة االثنني 
املقبل مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية للدخول 

ضمن قائمة االحتياط.
وذكرت ان املواطنني الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم احلضور 
او ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم املعلن 
عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات املقبلة الى حني مراجعة ادارة 

التخصيص في املؤسسة.
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400 وح��دة سكنية 
مبساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى اخلدمات االساسية 
واملباني العامة منها امل��دارس واملراكز الصحية ومراكز االطفاء 

ومراكز الضاحية وفروع اجلمعيات التعاونية واملساجد.

السفير جنيب البدر يسلم وزير العدل األسترالي ميشيل كينان رسالة خطية


