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 استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد في 
قصر بيان العامر صباح أمس، سفير جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة لدى البالد السيد 

وانغ دي والوفد املرافق له. 
 حيث قدم السفير رسالة تهنئة من وزير 
الدفاع الصيني مبناسبة تعيينه في منصبه 
اجلديد، كما مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية، ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 
ــاد الشيخ ناصر  االهتمام املشترك، وقــد أش
صباح األحمد بعمق العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
 كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحــمــد، فــي وقــت الحــق مــن صباح أمــس في 
قصر بيان العامر، سفير اجلمهورية االسالمية 
االيرانية الصديقة لدى البالد الدكتور علي 

رضا عنايتي والوفد املرافق له. 
   حيث قدم السفير له رسالة تهنئة من وزير 
الــدفــاع االيــرانــي مبناسبة تعيينه مبنصبه 
اجلديد، ودعوته لزيارة اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، كما مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية، ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك، وقــد أشــاد معاليه بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

 كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
سفير جمهورية طاجيكستان الصديقة لدى 
البالد الدكتور زبيد الله زبيدوف والوفد املرافق 
له.   حيث قدم له رسالة تهنئة من وزير الدفاع 
الطاجيكستاني مبناسبة تعيينه مبنصبه 
اجلديد ودعوته لزيارة جمهورية طاجيكستان 
كما مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك، مشيدا بعمق العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
 كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد رئيس اإلحتــاد الوطني فرع الواليات 
املتحدة األمريكية عبدالرحمن جمال ارحمه 

والوفد املرافق له.
حيث قدم دعــوة حلضور املؤمتر السنوي 
اخلامس والثالثون والذي يعتبر اكبر جتمع 
للطلبة للكويتيني فــي الـــواليـــات املتحدة 

األمريكية.
حضر اللقاء رئيس هيئة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الدفاع اللواء 
الركن وليد السردي والشيخ حمد اخلالد املالك 
الصباح ومدير مديرية الشؤون العسكرية 

.. ويستقبل سفير إيرانالعقيد الركن محبوب سالم مرزوق.

وزير الدفاع بحث مع سفراء الصني وإيران وطاجيكستان العالقات املشتركة

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال السفير الصيني

»الصحة العامة« احتفت باألعياد الوطنية
أقامت كلية الصحة العامة بجامعة الكويت 
احتفاال مبناسبة األجواء الوطنية التي تشهدها 
دولــة الكويت متمثلة بالعيد الوطني وعيد 
التحرير مبشاركة موظفي الكلية وأعضاء 

هيئة التدريس.
ــاري فاينيو عن  وأعــرب عميد الكلية أ.د.ه
اعجابه بحرص أبناء الكويت على االحتفال 
بهذه املناسبة واحياءها، مبينا أنها مبثابة 
دافع وحافز للعمل املستمر والــدؤوب بشتى 
املجاالت الستكمال مسيرة التطوير والتنمية 

لهذا البلد.
وأشــار د.فاينيو أن الكلية مبثابة مولود 
جديد انضم حديثا جلامعة الكويت، و ميثل 
إضافة تعليمية تهدف لتطوير السياسات 
العامة ملختلف مؤسسات الدولة كي تتماشى 
مع صحة االنــســان، إضافة إلــى نشر مفهوم 
الصحة العامة وتطبيقه بكافة املــجــاالت 
وتأهيل الكوادر لتفعيل هذا التوجه بالشكل 

الصحيح.
من جهته كشف القائم بأعمال املدير اإلداري 
محمد مــال الله أن الكادر الوظيفي اخلاص 
بخريجي الكلية في عهدة اجلهات املعنية 

العتماده قريبا.
ــر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت  وذك
سابق عن عزمها توفير 400 درجة وظيفية 
في هذا املجال خالل 5 سنوات، منوها أن هناك 
فرص وظيفية أخرى خلريجي الصحة العامة 
مبختلف وزارات ومؤسسات الــدولــة أيضا 

ناهيك عن القطاع اخلاص.
واختتم مــال الله حديثه بقوله أن كلية 
الصحة العامة حريصة على استثمار مثل 
هذه املناسبات لترسيخ األجواء العائلية بني 
املوظفني وأعضاء هيئة التدريس بعيدا عن 

ضغوطات العمل.

لقطة جماعية للمشاركني في احلفل

عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت احتفلت باألعياد الوطنية
احتفلت عمادة شئون الطلبة بجامعة الكويت 
برفع العلم على مبنى العمادة، وذلك تزامنا مع 
االحتفاالت اخلاصة باالعياد الوطنية لدولة 
ــك بحضور عميد شئون الطلبة  الكويت وذل
الدكتور علي سيف النامي والعميد املساعد 
لالنشطة الطالبية الدكتور ثقل العجمي ومدراء 
ادارات عمادة شئون الطلبة وموظفيها وذلك 

يوم االثنني املوافق 19 فبراير 2018.
وقد هنأ عميد شئون الطلبة بجامعة الكويت 
د.علي سيف النامي صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وولي عهده األمني سمو 
الشيخ نـــواف األحــمــد وللحكومة الكويتية 
والشعب الكويتي واالســرة اجلامعية خاصة 
مبناسبة األعياد الوطنية داعيا املولى عز وجل 
أن يدمي نعمة األمن واألمان على وطننا احلبيب 

في ظل قيادته احلكيمة.
وقال د.النامي ان األعياد الوطنية مناسبة 
مميزة وغالية على قلوبنا جميعا، نتذكر من 
خاللها ان الــوحــدة الوطنية و تــعــاون ابناء 
الــكــويــت احلــبــيــبــة جميعا والــتــكــاتــف رغــم 
االخــتــالفــات هــو ســر بقاء علم الكويت خفاقا 
عالية، فالكويت تسعنا جميعا وهــي وطننا 

واملأوى الذي يحتضننا، وعمادة شئون الطلبة 
حريصة كل احلــرص استذكار هــذه املناسبة 
الغالية على قلوبنا جميعا من خــالل حترير 
الكويت من براثن الغزو الغاشم وهي فرصة 
لتوثيق أواصــر التعاون االجتماعي والوطني 
وسط بيئة متلؤها احملبة والتكاتف والتعاون، 
ونستشعر نعمة األمن واألمان حتت ظل حضرة 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح كما أننا نستذكر دور الشهداء 
ـــرى األبــطــال الــذيــن ضــحــوا بأرواحهم  واألس
مــن أجــل بقاء الــكــويــت، وهــذه فرصة لنا كي 
نستلهم الدروس والعبر من أولئك الذين سطروا 
التضحيات بأحرف من نور بقيت خالدة إلى 

يومنا هذا.

لقطة جماعية للمشاركني


