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السفير العماني أولم على شرف وزير خارجية بالده
 بشرى الزين

اقام سفير سلطنة عمان الشقيقة الشيخ 
سالم المعشني مأدبة غداء على شرف وزير 
خارجية بالده يوسف بن علوي على هامش 
حضوره للمش���اركة في القمة الخليجية 

التي تستضيفها الكويت غدا.
وحضر حفل الغداء الذي اقيم بمقر اقامة 
السفير العماني وزير االوقاف والشؤون 
االسالمية ووزير العدل السابق د.عبداهلل 
المعتوق ومحافظ حولي عبداهلل الفارس 
ومحافظ الفروانية الفريق متقاعد عبدالحميد 
الحجي وعميد السلك الديبلوماسي عبداالحد 
امباكي وس���فير مملكة البحرين الشقيقة 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وعدد من 
الشخصيات االعالمية والفكرية والسياسية 
حيث رحب���وا بالضيف العماني وتبادلوا 

معه االحاديث الودية.
)هاني الشمري(وزيرا اخلارجية واالقتصاد العمانيان مع احلضور في لقطة تذكاريةوزير اخلارجية العماني يوسف بن علوي

بدر املخيزمي متوسطا وزيري اخلارجية واالقتصاد العمانيني رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق في حديث مع وزير اخلارجية العماني والسفير املعشني  السفير الشيخ سالم املعشني مستقبال وزير اخلارجية العماني يوسف بن علوي ووزير االقتصاد أحمد مكي

وزير اخلارجية العماني ود.عبداهلل املعتوق والزميل احمد اجلاراهلل وزير اخلارجية العماني متحدثا الى الزميل عدنان الراشدمحافظ حولي عبداهلل الفارس ومحافظ الفروانية عبداحلميد احلجي والسفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد ود.إبراهيم الرفاعي

جانب من احلضور حديث بني د.سعد بن طفلة ووزير اخلارجية العماني د.عبداهلل املعتوق وبدر املخيزمي ود.سعد بن طفلة

أكدت أن »التربية« بالتنسيق مع »الداخلية« تعلن التفاصيل اليوم

الحمود لـ »األنباء«: ال تأجيل للدراسة 
وتعديل نهاية الدوام لبعض المدارس
ترحيـل امتحانـات يومـي االثنين
والخميـس األربعـاء  إلـى  والثالثـاء    

 مريم بندق
اك��دت وزي��رة 
التربية ووزي��رة 
العالي  التعليم 
د.موضي احلمود 
ال����دراس����ة  ان 
م��س��ت��م��رة غ��دا 
غد  وبعد  االثنني 
الثالثاء في املدارس 
واجل����ام����ع����ات 
وامل�����ع�����اه�����د 

الدراسية.
وقالت الوزيرة 

احلمود ف���ي تصريحات خاصة ل� 
»األنباء« ستس���تمر الدراسة دون 
الدراسية  تعطيل بحسب اخلطط 

املوضوعة.
واضاف���ت ان وزارة التربي���ة 
س���تعلن بعد التنسيق مع وزارة 
الداخلية ع���ن تعديل موعد نهاية 
املدارس  الدوام املدرس���ي لبعض 
الواقعة على بعض خطوط السير 

جتنب���ا لالزدحام 
ال���ذي  امل���روري 
سينجم عن إغالق 
بعض الطرق  مع 
استضافة الكويت 
القم���ة اخلليجية 
ال���� 30 غدا وبعد 
غد، على ان تظل 
مواعيد بدء الدوام 

كما هي اآلن.
ضح���ت  و أ و
تأجيل  ع���دم  ان 
الدراس���ة يشمل 
ايضا املدارس الواقعة في منطقة 

بيان.
هذا وعممت وزارة التربية نشرة 
الى جميع مدارس املراحل التعليمية 
االبتدائية واملتوس���طة والثانوية 
تتضمن تأجيل االمتحانات »املؤجلة« 
التي تصادف مواعيدها غدا وبعد 
الى يومي االربعاء واخلميس  غد 

املقبلني.

الغانم: لجنة الصياغة ترفع مشاريع 
القرارات والبيان الختامي للمجلس

الشريعان: الربط الكهربائي يمّكن 
دول الخليج من تبادل الطاقة

ق���ال رئي���س 
جلن���ة الصياغة 
الجتماع  لالعداد 
الوزاري  املجلس 
ال� 113  في دورته 
التحضيري للدورة 
ال� 30 ملؤمتر القمة 
التعاون  ملجلس 
ل���دول اخللي���ج 
العربية الس���فير 
جم���ال الغامن ان 
اللجن���ة رفع���ت 
القرارات  مشاريع 
البيان  ومشروع 
اخلتامي للقمة الى 

املجلس الوزاري بعد ان انتهت مساء امس من اعدادها.
واوضح الغامن، الذي يشغل منصب مدير ادارة مجلس 
التعاون في وزارة اخلارجية ل� »كونا« عقب االجتماع، 
انه س���يتم في االجتماع ال� 113 للمجلس الوزاري الذي 
يعقد مساء غد )اليوم( اعتماد مشاريع القرارات ومشروع 
البيان اخلتامي بعد ان تتم مناقشتها متهيدا لرفعها الى 
املجلس االعلى الصحاب اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي في القمة التي ستبدأ اعمالها غدا.
وذكر ان مشاريع القرارات ومشروع البيان اخلتامي 
للقمة يتعلق بالعديد من القضايا في املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالمنية والعس���كرية وش���ؤون االنسان 

والبيئة.

ق���ال وزي���ر 
والماء  الكهرباء 
د.بدر الشريعان 
امس ان مشروع 
الكهربائي  الربط 
س���يتم  ال���ذي 
ف���ي  تدش���ينه 
القمة الخليجية 
بالكويت سيوجد 
القناة التي يمكن 
من خاللها تبادل 
الطاقة الكهربائية 
على اسس ثابتة 
المصال���ح  م���ن 
المش���تركة بين 

دول مجلس التعاون.
 واضاف د.الش���ريعان، في تصريح ل� »كونا«، ان 
هذا المشروع الحيوي سيكون داعما لشبكة اي دولة 
من دول مجلس التعاون الخليجي في حال تعرضها 
النقطاع التيار الكهربائي في الحاالت الطارئة. وذكر 
ان الكويت تتشرف بأن يدشن هذا المشروع الحيوي 
بحضور كريم ومباركة من ا صحاب الجاللة والسمو 
باالعالن الرس���مي من اراضيها، مضيفا اننا نتشرف 
بضيوفنا الكرام لنتش���ارك جميعا في هذه المناسبة 
ونس���طر للتاريخ ولالجيال القادمة انجازا يستحق 

االشادة. 
واعرب د.الشريعان عن اعتزازه وفخره بهذا االنجاز 
ال���ذي حققته االيدي المتعاضدة م���ن ابناء المجلس 
والذي يجسد صورة من صور التعاون ولبنة تضاف 

الى صرح البناء الخليجي الواحد.

السفير جمال الغامن

د.بدر الشريعان

د.إبراهيم العبد الهادي 

العبد الهادي: »الصحة« جاهزة 
الستقبال ضيوف الكويت

أك���د وكي���ل وزارة الصح���ة 
الهادي جاهزية  العبد  د.ابراهيم 
الوزارة الستقبال ضيوف الكويت 
في القمة ال� 30 بعد ان مت جتهيز 
11 عي���ادة ومختب���را ف���ي قصر 
الكويت  بيان والفن���ادق ومطار 
مبشاركة اكثر من 170 طبيبا وفنيا 

وممرضا.
وقال العبد الهادي في تصريح 
ل� »كون���ا« عقب تفقده العيادات 
الطبية في قصر بيان ان سيارات 
اإلسعاف املرافقة للوفود واملواكب 
الرسمية مجهزة بكل املعدات الطبية 
وأجهزة اإلنعاش مع وجود طبيب 
متخصص، مؤكدا حرص الوزارة 
على تهيئ���ة الظ���روف املواتية 
لضيوف الكويت واملشاركني في 

القمة.
 واوضح ان التجهيزات الطبية 
تتكون من فريق طبي متكامل مثل 
املهنية  العامة والصحة  الصحة 
وخدمات التغذية واإلطعام لفحص 
األطعمة والعامل���ني فيها للتأكد 
من س���المتهم والطوارئ الطبية 
والتجهيزات واملواصالت واخلدمات 
املساندة فضال عن توفير رعاية 
صحية للمشاركني في املؤمتر على 

مدار الساعة.
وذك���ر انه مت تش���كيل جلنة 
مساندة لعملية االتصاالت والربط 

بني اجلهات املختلفة واملستشفيات 
وجتهيز املستش���فيات من خالل 
رفع درجة اس���تعداداتها ووضع 
قائمة من االستشاريني للتعامل 
مع احلاالت الطارئ���ة على مدار 

الساعة.
واعرب العبد الهادي عن شكره 
جلميع اجلهات التي ساهمت في 
تسهيل مهمة الفريق الطبي خاصة 
الديوان األميري ووزارتي الداخلية 

والدفاع واملستشفى العسكري.
ورافق الوكي���ل العبد الهادي 
وكي���ل وزارة الصحة املس���اعد 
للشؤون الفنية د.خالد السهالوي 
ومدي���ر ادارة الط���وارئ الطبية 
د.فيصل الغامن وعدد من املسؤولني 

في الوزارة.

لإلعداد الجتماع المجلس الوزاري التحضيري

د.موضي احلمود


