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صاحب السمو تسلّم رسالة من خادم الحرمين الشريفين

األمير اطلع على االستعدادات الجارية 
الفتتاح قري�ة جابر األحمد في إندونيس�يا

السعودية تقدّم 500 مليون دوالر لصندوق دعم المشروعات

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر الس���يف صباح 
أمس سفير اململكة العربية السعودية 
الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز 
حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل س���عود ملك اململكة 
الشقيقة تضمنت  العربية السعودية 
العربية السعودية  اململكة  مس���اهمة 
الش���قيقة مببلغ 500 ملي���ون دوالر 
لصندوق دعم املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة احلجم ملا تلعبه من دور هام 
في توفير فرص عمل جديدة وحتسني 
مستوى دخل الفرد في العالم العربي 
الفقر والذي أنشئ مببادرة  ومحاربة 

من صاحب السمو األمير خالل مؤمتر 
العربية االقتصادية والتنموية  القمة 
واالجتماعي���ة التي عقدت في الكويت 
مطلع العام احلالي برأس���مال ق����دره 
2 ملي���ار دوالر س���اهمت الكويت فيه 

مببل���غ 500 ملي��ون دوالر.
الى ذلك اس���تقبل صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد بقصر 
الس���يف صباح أمس رئي��س جمعية 
البرجس حيث  الهالل األحمر برجس 
اطلع سموه على االستعدادات اجلارية 
الفتتاح قرية املغف���ور له ب���إذن اهلل 
تعالى األمير الراحل الش���ي���خ جاب��ر 
االحم���د طيب اهلل ثراه في  اقليم بندا 

اتشي��ه بإندونسي��ا.

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يطلع على قرية األمير الراحل من برجس البرجس

د.إبراهيم العبدالهادي

حنان عبدالمعبود
أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة 
ال��ص��ح��ة د.إب���راه���ي���م 
أنه  أم��س  العبدالهادي 
س��ي��ت��م م��ي��ك��ن��ة امل��ل��ف 
الطبي ملواكبة احلكومة 
االلكتروني���ة وتطوي���ر 

اخلدمات الصحية.
وذكر العبدالهادي في 
تصريح للصحافيني عقب 
اجتماعه مع أعضاء اللجنة 
العلي���ا لنظم املعلومات 
بوزارة الصحة انه متت 
مناقشة برنامج عمل ادارة 

نظم املعلومات ومتابعة املشاريع القائمة 
وبحث املعوقات لوضع احللول املناسبة 

لها.
وقال ان خطة ال���وزارة الطموح تأتي 
ف���ي إطار تطوير وحتدي���ث خدمات نظم 
املعلومات في املستشفيات واملراكز الصحية 
مبا يتواكب مع األنظمة املعلوماتية احلديثة 
واجناز املشروعات القائمة في الفترة الزمنية 

احملددة.
ال���وزارة  ان  العبداله���ادي  وأض���اف 
تستعد إلنشاء مركز متقدم يحتوي على 

اح���دث التقنيات إضافة 
إلى إنش���اء موقع جديد 
امللف  لل���وزارة وإدخال 
االلكترون���ي في عيادات 
احلوامل وأمراض النساء 
والعي���ون  واجللدي���ة 
واألسنان واملختبرات في 
الرعاية الصحية  مراكز 

األولية.
وأش���ار إل���ى الب���دء 
الفعلي  التش���غيل  ف���ي 
في املستش���فى األميري 
ومستشفى العدان مبينا 
ان اخلطة املستقبلية هي 
تطوير كل اخلدمات االلكترونية في مرافق 
الوزارة ومنها س���جل املواليد والوفيات 
وصحة املوانئ واحلدود ومعامالت العالج 
باخل���ارج به���دف تس���هيل اإلج����راءات 

وتطوي���ر األداء في العم���ل.
وتضم جلن���ة نظم املعلوم���ات وكيل 
الوزارة والوكيل املساعد للتخطيط واجلودة 
د.وليد الفالح والوكيل املس���اعد لشؤون 
اخلدمات العامة والصيانة م.سمير العصفور 
واملستشار مبكتب الوكيل د.علي الفودري 

ومدير إدارة نظم املعلومات صالح باقر.

العبدالهادي: ميكنة الملف الطبي
لمواكبة الحكومة اإللكترونية وتطوير الخدمات

»القوى العاملة« في مصر تتلقى 
عروضًا من الكويت تطلب فيها 

خبرات مصرية متخصصة
القاهرةـ  أ.ش.أ: تلقت وزارة القوى العاملة 
والهجرة مبصر أمس عروضا من الكويت 
تطلب فيها خبرات مصرية متخصصة للعمل 
لديها في القطاع التجاري والفني وتكنولوجيا 

املعلومات والصيانة.
ــة  ــرة القوى العاملة عائش وقالت وزي
عبدالهادي أمس إن الكويت طلبت مهندسني 
ــري مبيعات ومدقق  تبريد وتكييف ومدي
داخلي ومدير مالى ومدير نظم ومعلومات 
ومدير صيانة في التكييف والتبريد ومدير 
معارض وعمالة فنية في التكييف والتبريد 
والصيانة وموظفي استقبال ومراقبي مخازن 
ــكيل  ومدخلي بيانات. وأضافت أنه مت تش
جلنة من اإلدارة العامة للتوظيف والتشغيل 
اخلارجي بوزارة القوى العاملة لتلقى طلبات 
الراغبني في شغل هذه الوظائف اعتبارا من 
اليوم وملدة 15 يوما يتم بعدها فرز الطلبات 
الختيار أفضل العناصر على أن يتم إخطار 
الفائزين مبواعيد السفر في موعد غايته 15 

يوما من إعالن النتائج.
ــارت عبد الهادي إلى أن ذلك يأتي  وأش
في إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل 
للخبرات املصرية املتخصصة في الداخل 
واخلارج تنفيذا للبرنامج االنتخابي للرئيس 

حسنى مبارك.

سموه تسّلم نسخة من القرآن الكريم من الحمد والتقى السعيد والهذال

ولي العهد استقبل 4  مخاتير 
استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس كال من مختار منطقة 
الوفرة محمد التومي ومختار القيروان صباح العنتري 
ومختار النسيم عبدالعزيز اجلعيب. كما استقبل سموه 
كال م���ن محمد احلمد ود.وليد احلم���د ود.خالد احلمد 

حيث أهدوا سموه نسخة من القرآن الكرمي وبهامشه 
االلفاظ املتشابة وقد شكرهم سموه متمنيا لهم التوفيق 
والسداد. واستقبل سموه بقصر السيف اللواء متقاعد 
فهد عثمان السعيد، واستقبل سموه مسلط زبن الهذال، 

كما استقبل سموه عددا من املواطنني.

اتحاد الجمعيات النسائية يدعو
إلى التعاون االيجابي بين السلطتين

دارين العلي
دعا االحتاد الكويتي للجمعيات النس���ائية الى اهمية التعاون 
االيجابي البناء بني السلطتني التشريعية والتنفيذية انطالقا من 
رؤية سياسية واحدة ومحددة ترتكز على االهداف الوطنية املنشودة 
لتحقيق طموحات وآمال املواطنني. واكد االحتاد في بيان صحافي 
امس ثقته بحكمة صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد 
وحنكته في ادارة شؤون البالد ومعاجلة االوضاع السياسية في 
الكويت لتلبية تطلعات الشعب الكويتي وضمان استقراره وتعزيز 
امنه واملساهمة في حتقيق نهضته املنشودة. وشدد االحتاد على 
ضرورة وضع استراتيجية متينة وبناءة للتعامل مع املستجدات 
املتسارعة على الساحة الوطنية لتحقيق اجنازات نوعي����ة تص���ب 
في مصلح���ة الوط���ن واملواط��ن. واكد اهمية االبتعاد عن افتعال 
االزمات والصراعات التي تهدف الى حتقيق املصالح الذاتية على 

حساب امن الوطن واملواطن. 

الجراح تسّلم رسالة دكتوراه من العبدالجادر
اس���تقبل وزير ش���ؤون الديوان االميري باالنابة الش���يخ 
علي اجلراح في مكتبه بقصر الس���يف صباح امس د.سليمان 
العبداجلادر حيث اهداه رسالة دكتوراه حملت عنوان »دراسة 
جتريبية في مجريات اس���واق االوراق املالية للدول الناش���ئة 

جتربة الكويت«.

اتفاقية تعاون بين »األشغال« و»األبحاث«

المطيري: دعم التعاون العلمي والبحثي مع الجهات الحكومية
 دارين العلي

حتضيرا البرام اتفاقية تعاون 
بني معهد الكويت لالبحاث العلمية 
ووزارة االشغال استقبل مدير 
عام املعهد د.ناجي املطيري وفدا 
من وزارة االشغال العامة ضم كال 
من وكيل وزارة االشغال العامة 
الكليب واملدير  م.عبدالعزي���ز 
الفني ملكتب الوكيل م.محمد بن 
نخي ورئيس مهندسي الهندسة 

الصحية م.محمود كرم.
واشاد د.ناجي بدور الوزارة 
الفع���ال وتعاونه���ا املس���تمر 
م���ع املعهد مؤكدا عل���ى اهمية 
التع���اون البحثي والعلمي بني 
املعهد والوزارات احلكومية مبا 
يعود بالفائدة واملصلحة على 
البالد، مستعرضا بنود االتفاقية 
وتوزيع اللجان بالعقود حيث مت 
االتفاق على توقيع العقد النهائي 
بوزارة االشغال العامة مع حتديد 
موعد مقبل لذل���ك. من جانبه، 
اشاد م.الكليب بتعاون املعهد مع 

الوزارة، مؤكدا ان املعهد يحظى 
بسمعة طيبة في املجاالت العلمية 
والبحثي���ة ويزخ���ر بالطاقات 

الوطنية التي من شأنها اجناح 
املشاريع واالتفاقيات الثنائية بني 
اجلانبني، متمنيا دوام التوفيق 

والنجاح جلمي���ع العاملني في 
املعهد لرفعة اسم الكويت عاليا 

في احملافل الدولية.

د.ناجي املطيري خالل لقائه وفد »األشغال«

نوري املالكي

بغداد � أ.ف.پ: اعرب رئيس 
ال����وزراء العراقي نوري املالكي 
امس عن استعداده للتعاون في 
ابان  الكويتيني  املفقودين  ملف 
غزو النظام السابق للكويت في 
1990، مؤكدا س����عيه النهاء هذا 

امللف »االنساني«.
وقال املالكي خالل استقباله 
رئيس بعث����ة الصليب االحمر 
الدول����ي اجلديد ماكنا بارت، ان 
الكويتيني  املفقودي����ن  »قضية 
انس����انية وليس����ت  قضي����ة 
سياس����ية ونحن على استعداد 
تام للتعاون مع الكويت بشأنها 

بيان حكومي.
التزامنا  واض����اف »اكدن����ا 
املفقودين  بالتعاون بخصوص 
واالم����وال واملمتلكات الكويتية 
في رسالتني بعثناهما سابقا الى 
االمم املتحدة واحلكومة الكويتية، 

ونسعى النهاء هذا امللف االنساني 
وال مصلحة للعراق بحجز رفات 

املفقودين«.
وكان����ت اللجن����ة الدولي����ة 
للصليب االحمر اعلنت ان اجتماعا 

رفيعا يضم ممثلني عن العراق 
والكويت سيعقد اخلميس في 
الكويت لكشف مصير االشخاص 
الذين فقدوا خالل حرب اخلليج 

الثانية )1991-1990(.

المالكي: مستعدون للتعاون
مع الكويت إلنهاء ملف المفقودين نهائياً

مجلس الوزراء: إقرار »الحجر البيطري« لحماية
 الثروة الحيوانية وتسهيل انتقالها بين دول »التعاون«

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي مساء أمس 
في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك. وبعد االجتماع 
قال وزير الدولة لش���ؤون مجل���س الوزراء روضان 
الروضان إن املجلس اطلع في مس���تهل أعماله على 
الرس���الة املوجهة إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من الرس لوكي راسموين رئيس وزراء 
الدمنارك املتضمنة دعوة سموه للمشاركة في مؤمتر 
الكوب »15« املق���رر عقده في مدينة كوبنهاغن خالل 
الفترة من 17-18 ديس���مبر املقبل، وتكليف س���موه 
لرئيس مجلس الوزراء حلض���ور املؤمتر نيابة عن 
س���موه. ثم اطلع املجلس على الرسالة املوجهة إلى 
صاحب الس���مو األمير من الرئيس األسبق للواليات 
املتحدة األميركية بيل كلينت���ون واملتعلقة بزيارته 

األخيرة للبالد واإلجنازات واملبادرات اإلنسانية التي 
قامت بها مؤسس���ة كلينتون في املجاالت اإلنسانية 
والبيئية والصحية. كما استعرض املجلس مشروع 
قانون بإصدار قانون »نظام احلجر البيطري« في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والذي يواكب 
مسيرة توحيد القوانني والنظم بني دول مجلس التعاون 
وتوفيق التعاريف واملصطلحات مع ما هو معمول به 
في دول مجلس التعاون. ويهدف هذا القانون حلماية 
الثروة احليوانية وتسهيل انتقالها بني دول مجلس 
التع���اون اخلليجي وباقي دول العالم. وقرر املجلس 
املوافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو 
األمير متهيدا إلحالته ملجلس األمة. ثم بحث املجلس 
شؤون مجلس األمة واطلع بهذا الصدد على املوضوعات 

املدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس األمة. 

ــة  ــوزراء باالناب ــس ال ــس مجل ــتقبل رئي اس
ــارك كال على  ــيخ جابر املب ــاع الش ــر الدف ووزي
ــام النعماني  ــفير لبنان لدى البالد  د.بس حدة س
ــتراليا لدى البالد غلني مايلز وسفيرة  وسفير اس
ــدى البالد ديبورا جونز. ودار  الواليات املتحدة ل
ــة  خالل اللقاءات تبادل االحاديث الودية ومناقش
ــترك ومتت مناقشة  املواضيع ذات االهتمام املش
ــتويني االقليمي والدولي.  ــتجدات على املس املس

واستقبل الشيخ جابر املبارك السفير حلمي دادا 
ــفيرا جديدا جلمهورية  ــبة تعيينه س أغلو مبناس
تركيا لدى الكويت حيث متنى له التوفيق والنجاح 

في مهمته اجلديدة.
ــادل االحاديث الودية  ــاء تب وجرى خالل اللق
ــتماع الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء  واالس
باالنابة ووزير الدفاع فيما يخدم مصلحة البلدين 

الصديقني في سبيل توطيد العالقات الثنائية.

المبارك التقى 4 سفراء


