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الكويت هّنأت البرازيل بالعيد الوطني

إنشاء لجنة مشتركة بين الكويت واليمن 
تعنى بتطوير العالقات الثنائية بين البلدين

سفارتنا في اليابان نّظمت حفل إفطار

العتيبي: الكويت سباقة في مّد يد العون 
للجاليات اإلسالمية بمختلف الدول

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويز ايناسيو لوال داسيلفا 
رئيس جمهورية البرازيل الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق كل 
التقدم واالزدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

بيان عاكوم
قالت مصادر ديبلوماس����ية ان الكويت واليمن 
بصدد انشاء جلنة مشتركة وذلك بعد االنتهاء من 
جميع االستعدادات واإلجراءات املتعلقة بها. واضافت 
املصادر ان هذه اللجنة س����تعنى بتطوير العالقات 
بني البلدين في املجاالت السياس����ية واالقتصادية 
وغيرها، كما تهدف الى املزيد من التشاور والتعاون 

بني البلدين في جميع املجاالت. وعن موعد انعقاد 
اللجنة بينت املصادر ان أول االجتماعات س����يعقد 
نهاية العام احلالي، الفتة الى ان اجتماعات اللجنة 
ستكون كل عامني وستعقد بالتناوب بني عاصمتي 
البلدين. وختمت املصادر بالقول ان هناك فريق عمل 
متخصصا سيتولى عملية التحضير جلدول األعمال 

الذي يسبق اجتماعات اللجنة الرئيسية.

اقام س����فيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي 
وحرمه حفل افطار السفارة السنوية بسكن رئيس 
البعثة، وحضر حفل االفطار رؤساء سفارات البعثات 
العربي����ة املعتمدة في طوكي����و وعوائلهم واعضاء 
السفارة. وقد قام السفير وحرمه بتعريف احلضور 
مبناسبة القرقيعان والتي تعتبر من اهم املناسبات 
عند االطفال وينتظرونها من عام الى آخر فكانوا في 
املاضي يس����تعدون لهذه املناسبة باحصاء االحياء 

التي س����يزورونها واملنازل التي سيطرقون ابوابها 
فيما تقوم االمهات بخياطة اكياس القرقيعان وشراء 
احللويات واملكسرات حتضيرا لهذه املناسبة، واوضح 
للحضور معنى كلمة قرقيعان باعتبارها كلمة شعبية 
تعني الشيء املخلوط واملتعدد االصناف، وتطرق 
لدور الكويت القيادي في م����د يد العون للجاليات 
االسالمية وحرصها على اللحمة االسالمية، موضحا 

دورها في املجاالت الدولية كافة.

استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك امس سفير 
اجلمهورية الفرنس���ية لدى الب���الد جان رينيه 

جيان.
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقشة 
املواضيع ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة بدعم 
التعاون العسكري في شتى املجاالت وسبل تطوير 

العالقات املتميزة بني البلدين الصديقني.
واستقبل الش���يخ جابر املبارك سفير اليابان 
لدى البالد ماساتوش���ي موتو حيث تناول معه 
االحاديث الودية وسبل تطوير العالقات الكويتية � 

اليابانية اضافة الى مناقشة املواضيع ذات االهتمام 
املشترك.

واختتم النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع استقباالته بلقاء سفير اململكة املتحدة 
لدى البالد مايكل أرون وتب���ادل معه االحاديث 
الودية وتطوير العالق���ات املتميزة بني البلدين 
الصديقني كما متت مناقشة آخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
حضر اللقاءات رئيس هيئة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء صالح 

مشاري احلميضي.

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن طيار فهد األمير مبكتبه ظهر امس قائد اجليش 

الثالث في معسكر عريفجان الفريق وبستر.
حيث مت خالل اللقاء تب���ادل األحاديث الودية 
ومناقشة اهم االمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، 

الس���يما املتعلق منها باجلوانب العسكرية وسبل 
تعزيزها وتطويرها بني البلدين الصديقني.

حضر اللقاء نائب رئيس األركان العامة للجيش 
ومعاون رئيس األركان لهيئة العمليات واخلطط 

ومساعد آمر القوة البرية.

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد 17 ضابطا من خريجي الكلية البحرية 
امللكية البريطانية منهم 14 خريجا بتخصص علوم 

بحرية وثالثة بتخصص هندسة بحرية.
وحضر االستقبال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ احمد 
النواف واملدير العام الكادميية س���عد العبداهلل 

للعلوم االمنية باالنابة العقيد هارون العمر.
وادى اخلريجون القس���م امام وزير الداخلية 
ال���ذي نقل لهم تهنئة القيادة السياس���ية العليا 
ممثلة بصاحب السمو االمير القائد االعلى للقوات 
املسلحة الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وحث وزير الداخلية اخلريجني على خدمة امن 
الكويت وامان مواطنيه وحتمل االمانة وااللتزام 
بالقس���م الذي ادوه مش���ددا على اهمية االلتزام 
باخللق القومي والتواضع وحسن معاملة املواطنني 

واملقيمني.
الى ذلك، بح���ث وزير الداخلية الفريق الركن 
الشيخ م.جابر اخلالد مع رئيس املجلس االعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز املستشار يوسف 
الرش���يد سبل تعزيز التنسيق وقنوات االتصال 

الثنائية مبا يخدم االرتقاء بأساليب العمل.
والتقى وزير الداخلية خالل زيارته الى قصر 
العدل ايضا رئيس محكمة االس���تئناف وعضو 
املجلس االعلى للقضاء املستشار فيصل املرشد 
ونائب رئيس محكمة االستئناف وعضو املجلس 
االعلى للقضاء املستشار راشد الشراح ورئيس 
احملكمة الكلية وعض���و املجلس األعلى للقضاء 
املستشار خالد سالم وعضو املجلس االعلى للقضاء 

املستشار صالح احلريتي.
وزار وزير الداخلية ايضا النائب العام وعضو 
املجلس االعلى للقضاء املستشار حامد العثمان حيث 
مت بحث سبل دعم التواصل والتنسيق وتطوير 

اساليب العمل مبا يحقق االهداف املرجوة

حنان عبدالمعبود
أعرب وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
عن س����عادته بالتعاون مع كلية اجلراحني امللكية 
بايرلن����دا، موضحا انه مت توقيع اتفاقية بني وزارة 
الصحة بالكويت والكلية االيرلندية لبرنامج زمالة 

كلية اجلراحني امللكية بايرلندا في طب االسنان.
وقال العبدالهادي خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مبكتبه عقب توقيع االتفاقية بحضور الوكيل 
املساعد لش����ؤون طب االسنان د.يوسف الدويري، 
وعميد كلية طب االس����نان بجامعة الكويت د.جواد 
بهبهاني ومدير برنامج الدراسات العليا احمللية من 
طب االسنان د.يوسف زعتر ان هذه االتفاقية توقع 
للمرة الثالثة، فترة الواحدة منها 3 س����نوات، وهي 
تتيح ألطباء األسنان بوزارة الصحة احلصول على 
درجات عليا تبدأ من املاجستير والدكتوراه، وكذلك 
في النظ����م التدريبية لرفع مس����توى األطباء وهو 
الهدف االساسي لتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني 

واملقيمني.
ومن جهته، رحب وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون طب األسنان د.يوسف الدويري بعميد كلية 
اجلراحني االيرلندية، وأعرب عن سعادته باستمرارية 
االتفاقية والتوسع في البرامج احمللية، موضحا انهم 
كانوا قد بدأوا ببرنامج واحد، ومن ثم اجتهوا لعمل 
برنامج ثان، واآلن وصلوا للتوس����ع ببرنامج ثالث 

ألطباء اسنان االطفال والذي سيبدأ في القريب.
وب����ني الدويري ان البرنامج كان قد أخرج خالل 
الس����نوات ال� 6 املاضية 130 طبيب اسنان حصلوا 
على ش����هادات معادلة للماجستير والدكتوراه، كما 
اضاف البرنامج كمية ضخمة من احملاضرات للتعليم 
املستمر داخل الكويت ورفع مستوى األطباء، كذلك 
فإن هذا البرنامج أعطى حافزا اكبر لرفع مس����توى 

اخلدمة في مراكز االسنان املختلفة.
وأش����ار د.الدويري الى اهداف برامج الدراسات 
العليا احمللية / طب األس����نان، وقال: اهمها توفير 
برامج محلية تؤهل الناجحني في نهايتها للحصول 
على شهادة دولية وهي: عضوية كلية طب األسنان 
بكلية اجلراحني امللكية بايرلندا، زمالة كلية اجلراحني 

امللكية االيرلندية في طب االسنان العام.
واج����راء كل امتحان����ات ه����ذه الش����هادات في 

الكويت.
واحلصول عل����ى اعتراف دولي م����ن قبل كلية 
اجلراحني امللكية مبراكز طب االسنان التخصصية 
بوزارة الصحة وهي: م.بنيد القار، م.العدان، م.االميري، 
م.الفروانية، م.اجلهراء، م.تطوير خدمات طب االسنان 

� الرميثية.
ورفع مستوى االداء وحتسني اخلدمات الصحية 
بعيادات ال����وزارة من خالل مخرجات البرنامج من 

اطباء مدربني على مستويات مهنية وفنية عالية.

النائب األول بحث مع سفراء فرنسا 
واليابان وبريطانيا التعاون الثنائي

رئيس األركان بحث مع قائد الجيش الثالث 
دعم التعاون العسكري بين البلدين

بحث مع رئيس المجلس األعلى للقضاء تعزيز قنوات االتصال الثنائية

الخالد استقبل خريجي »البحرية البريطانية«: 
التزموا بحسن معاملة المواطنين والمقيمين

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير الفرنسي

سمو ولي العهد مستقبال د.فاضل صفر سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.أحمد عمر هاشم

الفريق فهد األمير مستقبال الفريق وبستر الشيخ جابر اخلالد مصافحا أحد اخلريجني

)سعود سالم(د.إبراهيم العبدالهادي ود.يوسف الدويري ود.جواد بهبهاني ود.بي جي بيرن خالل اللقاء

العبدالهادي: نهدف لرفع مستوى أطباء األسنان
توقيع اتفاقية بين »الصحة« والكلية اإليرلندية لعضوية كلية طب األسنان

 ولي العهد: مصر لها دور ريادي في المجاالت
الثقافية والفكرية والحضارية وعالقتنا معها تاريخية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد  في ديوانه 
بقصر الس���يف صباح امس رئيس جلنة الشؤون الدينية 
مبجلس الشعب املصري وعضو مجمع بحوث االزهر الشريف 
ورئيس جامعة االزهر االس���بق د.احمد عمر هاش���م وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وقد اشاد سموه بالعالقات التاريخية احلميمة املتميزة 
بني  الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده 
من منو وتطور مطرد في جميع املجاالت والتي تقوم على 
اسس متينة وقواسم مشتركة ارسى قواعدها صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد واخوه الرئيس محمد حسني 

مبارك منوها سموه بدور مصر الريادي في املجاالت الثقافية 
والفكرية واحلضارية كما اشاد سموه بالضيف الكرمي ملا له 
من دور فعال في اجلانب الدعوي االسالمي متمنيا له طيب 

االقامة في بلده الثاني الكويت.
ومن جانبه اكد د.احمد عمر هاش���م على عمق العالقات 
االخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني 
مش���يدا بدور الكويت في التضامن العربي ودورها الرائد 
في مجاالت العمل اخليري االنس���اني واالقليميي والدولي 
في نشر االسالم الوس���طي ومساهمتها البناءة في االعمال 
اخليرية التي يشهد لها العالم اجمع متمنيا ان يعيد املولى 

عز وجل هذا الشهر الفضيل على سموه بالصحة والعافية 
وعلى الكويت قيادة وشعبا مبزيد من التقدم والرخاء وعلى 

االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
حضر املقابلة رئيس ديوان س���مو ولي العهد الش���يخ 

مبارك الفيصل.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف وزير االشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. واستقبل سموه 
الشيخ علي اخلليفة. 1كما استقبل في ديوانه بقصر السيف 
رئيس احتاد القنوات العربية اخلاصة الشيخ فهد السالم.

واستقبل سموه عددا من املواطنني.  

سموه التقى صفر والخليفة والسالم وهاشم

وزير الديوان التقى بشارة
استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 

في مكتبه بقصر السيف صباح أمس عبداهلل بشارة.

الجاراهلل بحث مع السفيرة األميركية 
التطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية السفير اجلاراهلل ديبورا جونز 
سفيرة الواليات املتحدة االميركية حيث مت بحث عدد من اوجه العالقات 

الثنائية وآخر التطورات على الساحتني االقليمية والدولية.

 »السكنية« تدعو أصحاب الطلبات
حتى 31 يناير 1998 إلى مراجعتها

دعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية املواطنني اصحاب الطلبات 
االس���كانية حتى 31 يناير 1998 والراغبني في احلصول على قسائم 
حكومية في مدينة صب���اح االحمد الى مراجعتها للنظر في طلبات 
التخصيص لهم. كما دعت املؤسسة في بيان صحافي امس اصحاب 
الطلبات االسكانية حتى 30 مارس 1993 والراغبني باحلصول على 

قسائم حكومية في شمال غرب الصليبخات الى مراجعتها ايضا.
وقالت املؤسسة ان اداراتها استعدت الستقبال اصحاب الطلبات 
الراغبني في احلصول على مس���اكن في املدينتني مشددة في الوقت 
نفس���ه على ضرورة احضارهم املس���تندات الرسمية اخلاصة بهم 
السيما من اجروا معامالت تغيير اسم من الرجال والنساء. واضافت 
ان املستندات الرسمية الصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة املدنية 
لرب االس���رة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك 

التسليف واالدخار وشهادة سجل عقاري حديثة من وزارة العدل.

»إدارة اإلحصاء«: بدء مرحلة جديدة للتجهيز 
الميداني لتعداد السكان والمباني لعام 2010

قالت االدارة املركزية لالحصاء امس انها بدأت املرحلة اجلديدة من 
مراحل جتهيز امليدان اس����تعدادا الجراء التعداد العام للسكان واملباني 
واملساكن واملنش����آت لعام 2010. وافادت مديرة االدارة حصة اجلناحي 
في تصريح صحافي امس بان االدارة س����تتبع اسلوبا جديدا في عملية 
متكني الباحث االحصائي من حتديد منطقة عمله وموقع البلوك بوضع 
عالمات ميدانية حديثة تساعده في تسهيل عملية االحصاء بدل الطريقة 
القدمية املستخدمة. واوضحت ان اللوحات املعدنية ستكون بديلة عن 
نظام ترقيم البلوكات الس����ابق الذي يعتمد عل����ى حتديد اللوحة على 
احلوائط باس����تخدام االصباغ مضيفة ان اللوحات اجلديدة س����تكون 
مناسبة ومحافظة على الوجة احلضاري للمباني. وبينت اجلناحي ان 
كل لوحة ستحتوي على اسم االدارة املركزية لالحصاء وتقسيم املنطقة 
مثل رقم املربع والقطعة واملجمع السكاني اضافة الى عالمة مميزة لكل 

محافظة عن طريق وضع لون خاص محافظة.

 البصيري أصدر قرارات
نقل في »المواصالت«

د.محمد البصيري

جديدة في الوزارة تفاديا للمشاكل 
التي كانت حتدث سابقا، وكذلك 
اخلالفات التي كانت حتدث بني 

الوكالء املساعدين واملديرين.

فرج ناصر
اصدر وزير املواصالت د.محمد 
البصيري قرارا يقضي بنقل مراقب 
اخلدمات الهاتفية في س���نترال 
اجلهراء مب���ارك دخيل العنزي 
ليصبح مراقبا خلدمات مقس���م 
كيفان واحال���ة مراقب خدمات 
اجلهراء زباران س���الم العجمي 
ليصبح مراقبا للخدمات للفترة 

املسائية بالسنترال نفسه.
من جانب آخر، اصدر وزير 
املواص���الت د.محمد البصيري 
قرارا يقضي بالغاء جميع قرارات 
الندب املعمول بها سابقا ملوظفي 

وزارة املواصالت.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة 
املواصالت ان وزير املواصالت 
يسعى لوضع خطة اصالحات 


