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السفير جاسم املباركي السفير طاهر فرحات

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء
بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
ترايان باسيس���كو رئي���س جمهورية 
رومانيا الصديقة عبر فيها س���موه عن 
الوطني  العيد  خالص تهانيه مبناسبة 
لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس ترايان باسيسكو رئيس جمهورية 
رومانيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد 
ال���وزراء ببرقية تهنئة  رئيس مجلس 

مماثلة.
كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
فرانسوا بوزير رئيس جمهورية افريقيا 
الوسطى الصديقة عبر فيها سموه عن 
الوطني  العيد  خالص تهانيه مبناسبة 
لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس فرانسوا بوزير رئيس جمهورية 

افريقيا الوسطى الصديقة مبناسبة العيد 
الوطني لبالده.

كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد 
ال���وزراء ببرقية تهنئة  رئيس مجلس 

مماثلة.
من جانب آخر اس���تقبل سمو نائب 
االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 

صباح امس بقصر بيان س���مو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.

من جانب آخر شكر الديوان األميري 
األخوة املواطنني الكرام الذين ش���اركوا 
في تقدمي العزاء بوفاة املغفور له الشيخ 
خالد عبداهلل سعود املالك الصباح. إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

القيادة السياسية هنأت رومانيا وأفريقيا الوسطى باألعياد الوطنية

»الصحة«: إنشاء وحدة جديدة 
ألطفال األنابيب في »الجهراء«

بدأت وزارة الصحة في تنفيذ خطة كبيرة إلنشاء وحدة متطورة 
لعالج العقم ذات إمكانيات عالية جدا تضاهي املراكز العاملية املتخصصة 
والتوسع في تطوير خدمات العقم وتوفيرها في املناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية في البالد، وسيبدأ ذلك بإنشاء وحدة طفل األنابيب 
مبستش����فى اجلهراء، لتقليل احلاالت التي يتم ابتعاثها للعالج في 
اخلارج، اضافة الى تقليص فترة املواعيد. وقال رئيس وحدة أطفال 
االنابيب في مستشفى الوالدة د.حازم الرميح في تصريح صحافي: 
ان وزير الصحة د.هالل الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي 
يدعمان ويشجعان بقوة خطة الصحة للتوسع في خدمات عالج العقم 
داخل البالد، الفتا الى انه جترى حاليا دراسة مخططات التوسعة 
الكبيرة لوحدة اطفال االنابيب الرئيسية مبستشفى الوالدة من خالل 
التهيئة املكانية للمقر الس����ابق لوحدة األطفال اخلدج باملستشفى 
بعد نقلها الى مركز غنيمة الغامن لألطفال اخلدج، مؤكدا انه سيكون 

مشروعا كبيرا إلنشاء وحدة عاملية لعالج العقم داخل البالد.
وأضاف الرميح انه يجرى العمل حاليا في مشروع إنشاء وحدة 
جديدة ألطفال األنابيب في مستشفى اجلهراء من خالل القيام باألعمال 
الهندس����ية لتهيئة املكان فنيا ليكون مالئما لوظيفة وطبيعة عمل 
الوحدة، مشيرا الى انه بالتوازي مع األعمال الهندسية، بدأت الصحة 
في اجراءات توفير املعدات الطبية لتجهيز الوحدة وجار استجالب 
العمالة الفنية من املتخصصني في عالج العقم والالزمة لتش����غيل 
الوحدة من داخل او خارج الكويت، موضحا انه من املتوقع االنتهاء 

من إجناز الوحدة اجلديدة وافتتاحها خالل األشهر ال� 6 املقبلة.

االجتماعات التحضيرية للجنة
المصرية ـ الكويتية المشتركة تبدأ اليوم

العثمان يصدر قرارًا بتدوير مديري النيابة
ضمن خطوات تطوير العمل في النيابة العامة

الجاراهلل لـ »األنباء«: القمة الخليجية ستشهد 
تدشين الربط الكهربائي بين دول »التعاون«

العنزي بحث مع وزير الخارجية اإلندونيسي
سبل دعم العالقات الثنائية وتطويرها

عودة عدد من مهندسي الكهرباء للدوام 
بعد زيادة رواتبهم 250 ديناراً

دارين العلي
علمت األنباء من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء عن عودة عدد من مهندسي الوزارة الوافدين 
ذوي اخلبرة الذين اس���تقالوا من عملهم في وقت 
سابق الى شغل أماكنهم مرة ثانية في الوزارة بعد 
زيادة رواتب جميع املهندسني الوافدين العاملني في 
الوزارة 250 دينارا بناء على قرار الزيادة األخير 

الذي وافق عليه اخلدمة املدنية.
وقالت املصادر ان ديوان اخلدمة املدنية وافق 
على عودة املهندسني الذين تقدموا بطلبات عودة 
الى وظائفهم الس���ابقة بعد ق���رار زيادة الرواتب 

الذي أصدره وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
ووافق عليه الديوان.

موضحة ان الس���بب الرئيسي الذي دفع عددا 
كبيرا من مهندسي الوزارة الى تقدمي استقاالتهم 
قبل قرار الزيادة يعود الى تدني رواتبهم مقارنة 
بأوضاع أقرنائهم العاملني في القطاع اخلاص في 
تلك الفت���رة. من ناحية أخرى، عادت أمس حركة 
املوظفني واملراجعني في أروقة الوزارة بعد انقضاء 
عطلة عيد األضحى املبارك، ولكن يالحظ أن هذه 
احلركة ليس���ت كاحلركة املعه���ودة التي عادة ما 

تكون فيها الوزارة في األيام العادية.

الي���وم االجتماع���ات  تب���دأ 
التحضيري���ة للجنة املش���تركة 
الكويتية في دورتها  املصرية – 
الثامنة لع���دد من اللجان الفنية 
املش���تركة على مس���توى كبار 
البلدين، ويرأس  املسؤولني في 
اجلانب املصري السفير عبدالرحمن 
صالح مس���اعد وزير اخلارجية 
للشؤون العربية ويرأس اجلانب 
الكويتي السفير جاسم املباركي 
مساعد الوزير للشؤون العربية، 
وتضم ممثلني رفيعي املستوى عن 
اجلهات احلكومية املعنية بانشطة 
اللجن���ة في مختل���ف املجاالت، 
القضايا  العديد من  وس���تبحث 
التي تهم  ذات االهتمام املشترك 
البلدين وذلك للتحضير لالتفاقيات 
التي س���يتم  والبروتوك���والت 
جتديدها، او االع���داد التفاقيات 
جديدة للتعاون املشترك، ويرأس 
وزير اخلارجي���ة املصري احمد 
أبوالغيط ونائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب���اح اعمال الدورة 
الثامنة للجنة املصرية – الكويتية 
التي ستعقد في الكويت يومي 6 

و7 ديسمبر املقبل.
وصرح سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت طاهر فرحات 
بأن اجتماع اللجنة واستمرارية 
انعقادها بصورة منتظمة سنويا 
يدل على متانة العالقات الثنائية 
ب���ني البلدين الش���قيقني ويؤكد 
احلرص عل���ى مزيد من التالحم 

بينهما.
واضاف ان هذه اللجنة من اكثر 
اللجان املصرية املشتركة مع الدول 
انتظاما في عملها وهو ما يعكس 
حرص اجلانبني الكويتي واملصري 
عل���ى دف���ع العالق���ات الثنائية 
وتوس���يع مجاالته���ا وتعميق 

االستفادة املتبادلة منها.
وقال ان العالقات بني الدولتني 
تضرب بجذورها في التاريخ الى 
ما قبل استقاللهما وتتشعب في 
مجاالت مختلفة سواء سياسية او 
اقتصادية او جتارية او اعالمية 
او تعليمي���ة وتربوية وبجميع 

ابعادها املختلفة.

مؤمن المصري
أصدر النائب العام املستش���ار حامد العثم���ان قرارا تضمن 
تدوي���رات وتنقالت بني مديري النيابات فضال عن إنش���اء نيابة 
جديدة مختصة برئاسة محمد الدعيج وهي نيابة شؤون التنفيذ 
اجلنائي والتعاون الدولي ونائب املدير عمر املسعود بعد أن كانت 
متثل في السابق أحد املكاتب التابعة للنيابة العامة وكان يرأسها 
املستشار جنيب املال. أما نيابة العاصمة فيرأسها مبارك الرفاعي 
ونائب املدير رجيب الرجيب ونيابة حولي برئاسة عبداهلل العثمان 
ونائب املدير نواف الشريعان ونيابة الفروانية برئاسة يوسف 
البحيري ونائب املدير أحمد الدويخ أما نيابة األحمدي فيرأسها 
حمد املال ونائب املدير عبد اللطيف الفهد ونيابة اجلهراء يرأسها 
طالل الشايع ونائب املدير فراس الكندري ونيابتا األموال والشؤون 
التجارية يرأس���هما عبداحملسن الطبطبائي ونائب املدير سعود 
الصانع. ونيابة األحداث املدير بدر الركيبي ونائب املدير مشاري 
العسعوسي، ونيابة املخدرات واخلمور املدير أحمد احلبيب ونائب 
املدير مش���عل املطوع، ونيابة شؤون التنفيذ اجلنائي والتعاون 
الدولي برئاسة املستشار محمد الدعيج ونائب املدير عمر املسعود 

ونيابة األحوال الشخصية برئاسة املستشار حامد العنزي.

بيان عاكوم
أعلن وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد 
اجلاراهلل ان القمة اخلليجية التي ستعقد في 
الكويت في الرابع عش���ر من الشهر اجلاري 
ستشهد حفل تدش���ني الربط الكهربائي بني 

جميع الدول اخلليجية.
واشار اجلاراهلل الى ان هذه اخلطوة تعتبر 
خطوة ممتازة في االجتاه الصحيح وتبشر 
مبزيد من االجن���ازات والتعاون بني الدول 

اخلليجية.
وبخصوص االجتماع الوزاري التحضيري 
للقمة قال اجلاراهلل ان���ه مت حتديده في 13 
اجلاري، الفت���ا الى انه س���يحضره جميع 
وزراء خارجية دول »التعاون« وسيتناول 
مسيرة املجلس الى جانب األوضاع االقليمية 

السياسية.
وبني ان القمة سيحضرها جميع قادة دول 

مجلس التعاون.

كواالملبور � كونا: التقى سفيرنا لدى جمهورية 
اندونيس���يا ناص���ر العن���زي وزي���ر اخلارجية 
االندونيسي د.مارتي ناتاليغاوا حيث مت التباحث 
بس���بل تعزيز العالقات الثنائي���ة وتطويرها في 

مختلف املجاالت.
وقال السفير العنزي في اتصال هاتفي مع »كونا« 
انه نقل حتيات وتهاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ومتنياته 
لنظيره االندونيس���ي بالتوفيق والنجاح في اداء 

مهامه في املنصب اجلديد كوزير للخارجية.

واضاف ان وزير اخلارجية االندونيسي اشاد 
بالعالقات التاريخية املتينة التي جتمع بالده مع 
الكويت معربا عن متنياته بأن تشهد الفترة املقبلة 
تعاونا اوثق يتوافق مع الرغبة السياس���ية لقادة 
البلدين الصديقني. واشار السفير العنزي الى ان 
الوزير ناتاليغاوا اس���تذكر املساعدات االنسانية 
التي تقدمها الكويت لبالده خالل الكوارث الطبيعية 
مشيدا مبوقفها املشرف خالل كارثة سونامي عام 
2004 حي���ث كانت من اوائل الدول التي س���اندت 

اندونيسيا خالل محنتها.

كما ان وجود اجلالية املصرية 
في الكوي���ت ودورها في عملية 
البن���اء والتنمية مع اش���قائهم 
الكويتيني الى جانب تزايد الوجود 
الكويتي في مصر سواء من خالل 
االستثمارات املشتركة او الطلبة 
الدارسني في اجلامعات واملعاهد 
والكليات او من خالل السياحة 
كل ذلك يوسع من هذه املجاالت 
ويدفع بها نحو افاق عمل جديدة، 
ويؤكد اهتمام الطرفني بتحقيق 
مزيد م���ن التالحم والتناغم في 

عالقات البلدين.
ام���ا فيم���ا يتعل���ق بالرؤى 
السياس���ية فان هن���اك تطابقا 
دائما جتاه املوضوعات والقضايا 
االقليمي���ة الدولية وحرصا من 
القيادتني عل���ى حتقيق صالح 
املواطن العربي اينما كان، واردف 
قائال ما يجمعنا هو تقارب واتفاق 
تام في الرؤى بني قيادتي البلدين 
جتاه كل قضايا املنطقة وحرص 
على دفع العالقة الثنائية الوثيقة 
قدما السيما في املجاالت السياسية 
واالقتصادية الى مستويات اكثر 

رحابة.
اللجنة  اعم���ال  وعن جدول 
املشتركة ذكر فرحات انه يتضمن 
مناقش���ة املقترحات املقدمة من 
اجلانبني لتعزيز التعاون املشترك 
في مختلف املجاالت، مضيفا انه 
م���ن املنتظر ان يتم خالل اعمال 
اللجنة توقيع عدد من االتفاقيات 
واملشاريع ومذكرات التفاهم التي 
سيتم طرحها خالل اجتماعات كبار 

املسؤولني، واشار الى ان البلدين 
مرتبطان بالكثير من االتفاقيات 
التفاهم والتعاون في  ومذكرات 
العامل���ة واملراكز  القوى  مجال 
الثقافة  البحثي���ة وفي مج���ال 
والتربية والش���ؤون اجلمركية 
واالعالم، اضاف���ة الى اتفاقيات 
ف���ي مج���ال التب���ادل التجاري 
واالقتص���ادي واالس���تثماري 
وس���بل تطويره���ا، واوض���ح 
الس���فير فرحات ان االجتماعات 
التمهيدية س���تراجع مش���روع 
احملض���ر اخلتام���ي الجتماعات 
اللجنة املش���تركة واالتفاقيات 
والبروتوكوالت ومذكرات التفاهم 
املزمع توقيعها متهيدا للتصديق 
عليها من قبل وزيري اخلارجية 
احمد أبوالغيط والشيخ د.محمد 
الصباح في ختام اعمال اللجنة 
املشتركة في السادس من شهر 

ديسمبر اجلاري.
الى ذلك قال الس���فير صالح 
الدين انه س���يتولى رئاسة وفد 
اللجنة  ف���ي اجتماع���ات  مصر 
التحضيرية لالعداد لعقد اللجنة 
العليا املصرية – الكويتية برئاسة 

وزيري خارجية البلدين.
واضاف انه سيتوجه بعد ذلك 
الى مسقط ثم البحرين لالعداد 
للجان العليا ايضا بينما يتم في 
االمارات بدء جولة مش���اورات 
حول احلوار االس���تراتيجي بني 
مصر واالم���ارات وذلك في اطار 
حترك مصري مكثف لدعم عالقات 

التعاون مع دول اخلليج.

برئاسة المباركي وعبدالرحمن صالح

االجتماع الوزاري حُدد في 13 الجاريإدارة جديدة للتنفيذ الجنائي والتعاون الدولي

نقل له تحيات وزير الخارجية

بعد أن استقالوا بسبب ضعف الرواتب

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

الشيخة حصة الصباح السفير ناصر املزين

السفير ناصر العنزي خالل لقائه مع وزير اخلارجية اإلندونيسي د.مارتي ناتاليغاوا

خالد اجلاراهلل

حول واقعة الشيك سيؤكد مجدداً أنه من أمواله الخاصة وال رقابة عليه »إال من اهلل وضميره«

ناصر المحمد يستند في ردوده على االستجواب إلى إحالة
»المصروفات« للنيابة التي لم تأت منها أي مخاطبات حتى اآلن

املجلس من اخلروج كليا من األزمة 
املالية واالقتصادية العاملية الراهنة 
من خالل التسلح بآلية نقدية ومالية 
موح����دة وفعالة وس����تعمل على 

تطوير النظام النقدي واملالي.
ه����ذا واس����تعرض املجل����س 
االس����تعدادات ح����ول قضيت����ي 
الثقافية ومشروع  االستراتيجية 
ب����ني دول  الكهربائ����ي  الرب����ط 

املجلس.

ملجلس ال����وزراء الى االنتهاء من 
اإلجراءات املطلوب����ة لالتفاقيات 
القمة اخلليجية  التي ستعتمدها 
في دورتها ال� 30 التي ستعقد في 

البالد 14 اجلاري.
وقال����ت مص����ادر وزارية في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« انه 
يأتي على رأس ه����ذه االتفاقيات 
اتفاقية العملة اخلليجية املوحدة 
والت����ي متثل إجن����ازا ميكن دول 

والذين بلغ عددهم 40 نائبا حتى 
أمس ليس����وا بالضرورة مؤيدين 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، 
مشيرة الى ان العدد الذي ضمنته 
احلكومة لتأيي����د اخلالد يتجاوز 

جلسة طرح الثقة ان متت.
هذا ووجه سمو رئيس الوزراء 
الوزراء  الش����يخ ناصر احملم����د 
املختص����ني ف����ي أثناء ترؤس����ه 
صباح امس اجتماعا اس����تثنائيا 

مريم بندق
كشفت مصادر شديدة االطالع 
عن ان ردود سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على االستجواب 
املقدم له من النائب د.فيصل املسلم 

تستند الى محورين أساسيني.
وأوضحت املصادر ان الشيخ 
ناصر احملمد سيستند في ردوده 
على احملور األول اخلاص ملصروفات 
ديوانه انه متت إحالته الى النيابة 
العام����ة التي مازال����ت حتقق في 
املوضوع ولم تأت أي مخاطبات 

منها حتى اآلن.
وأضافت املصادر: سيس����تند 
احملمد في ردوده على احملور الثاني 
اخلاص بالشيك الذي أعلنه د.املسلم 
إلى ان����ه قدمه من أمواله اخلاصة 
»وم����ن حقي أن أص����رف أموالي 
اخلاصة في مواقع اخلير وفائدة 
املواطن����ني ضمن اإلطار القانوني 
وااللتزام األخالقي ومبراقبة من 

اهلل وضميري«.
عل����ى صعيد متص����ل أعلنت 
املصادر ان النواب املؤيدين للجلسة 
السرية الستجواب رئيس الوزراء 

الكويت تستضيف مؤتمر
»اإلسالم في روسيا« 20 الجاري

المزين: اختتام أعمال معرض
دار اآلثار اإلسالمية في أرميتاج

أكثر من 200 ألف زائر اطلعوا على محتوياته

بشرى الزين
تس����تضيف الكويت مؤمتر »اإلسالم في روسيا« في 20 اجلاري 
ويستمر الى 30 منه برعاية السفير الروسي الكسندر كيشناك ومشاركة 
وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية د.عادل الفالح. ويشارك 
في هذا املؤمتر الذي يعد األول من نوعه عدد من مفتيي جمهوريات 
القوقاز وممثلون عن دول اخلليج العربية. كما سينظم على هامش 

املؤمتر معرض لألزياء التقليدية لكل اجلمهوريات الروسية.

موس���كو � كونا: اختتم معرض دار اآلثار االس���المية في متحف 
»ارميتاج« العريق في مدينة »سانت بيترسبرغ« انشطته بعد ان شهد 
حضورا كثيفا. وقال س���فيرنا لدى روسيا ناصر املزين في تصريح 
ل� »كون���ا« ان اكثر من 200 الف زائر اطلعوا على محتويات معرض 
دار اآلثار االس���المية الذي اقيم حتت رعاية صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح االحمد في متحف »ارميتاج«. واضاف السفير املزين 
ان املعرض الذي بدأت انشطته في ال� 7 من شهر اغسطس املاضي في 
مدينة »سانت بيترسبرغ« حقق حضورا الفتا ومميزا نظرا الحتوائه 
على مجموعة من التحف واملقتنيات النادرة متثل اطوارا من التاريخ 
واحلضارة االس���المية. وكان وزير اإلعالم الكويتي السابق الشيخ 
صباح اخلالد قد قام نيابة عن صاحب السمو األمير بافتتاح معرض 
دار اآلثار االس���المية في قاعة »ايفان العظيم« في متحف »كرملني« 
في فبراير املاضي بحضور عدد كبير من املس���ؤولني الروس ابرزهم 
وزير االتصاالت والعالقات مع وس���ائل اإلعالم ايغور ش���وغوليف 
ومبعوث الرئيس الروسي اخلاص للشرق األوسط الكسندر سلطانوف. 
وقام وزير النفط واإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل نيابة عن صاحب 
السمو األمير بافتتاح معرض دار االثار االسالمية في مدينة »سانت 
بيترس���برغ«. وبلغ عدد زوار املعرض الكويتي في كل من موس���كو 
وسانت بيترسبرغ زهاء 350 الف مواطن روسي. وكانت املشرف العام 
لدار اآلثار االسالمية الشيخة حصة الصباح قد اشرفت على افتتاح 

املعرض الكويتي في كل من موسكو و)سانت بيترسبرغ(.

فراتيني: زيارة المحمد تؤسس لشراكة بين إيطاليا والكويت
روما � كونا: ش��دد وزير اخلارجية االيطالي 
فرانكو فراتيني امس على األهمية اخلاصة لزيارة 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
األسبوع املاضي للعاصمة االيطالية حيث رسخت 
عالقات الصداقة الوثيقة ومهدت »لشراكة قوية« 

بني البلدين.
وقال فراتيني في تصريح خاص ل� »كونا« على 
هامش لقاء مبمثلي اإلعالم العاملي واحمللي »كانت 

زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد 
رسمي رفيع املستوى عظيمة الداللة واألهمية في 
اطار عالق��ات الصداقة القوية التي تربط البلدين 
والشعبني. وأكد فراتيني أن رئيس الوزراء االيطالي 
سيلڤيو بيرلسكوني حريص على تبادل هذه الزيارة 
بالتوجه الى الكويت في شهر يناير املقبل ملتابعة 
جهود ايطاليا ورغبتها في تعزيز أواصر التعاون 

والعالقات التقليدية املتميزة.

املستشار حامد العثمان


