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اش���اد خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل س���عود بالدور 
الكبير الذي يقوم به صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد دعما ملسيرة التعاون 
اخلليجي والعمل اخلليج���ي املوحد على 
جميع االصعدة خالل قيادته لدورة مجلس 
التعاون اخلليجي الثالثني وعمله الدؤوب 
واملتواصل الستمرارية النجاحات اخلليجية 
في جميع االجتاهات وذلك الميان س���موه 
الكامل باملصير اخلليجي الواحد املشترك 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي. جاء ذلك 
خالل لقاء خادم احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل س���عود بأعضاء 
فريق منط���اد مجلس التعاون أثناء جولة 
الفريق اخلليجية مبنطاد املجلس التعاون 
حيث حل ضيف���ا على مهرجان اجلنادرية 

بدورته اخلامسة والعشرين.
واشار خادم احلرمني الشريفني الى ان شباب 
اخلليج قادر على نقل الرسالة السامية للقيادة 
اخلليجية وملا وصل����ت له دول التعاون من 
جناحات كبيرة ومستمرة في جميع املجاالت 
بفضل التعاون الكبير بني القيادات اخلليجية 
وشعب اخلليج عامة وحرص قادة دول اخلليج 
في توفير كل سبل احلياة الكرمية لشعوبها 
والت����ي تقوم باملش����اركة الفعالة في حتديد 

قراراتها احمللية والدولية.
الكاب����ن طي����ار عبدالعزيز ناصر  وقدم 
املنص����وري رئيس منط����اد مجلس التعاون 
شرحا مفصال عن نشأة فريق منطاد مجلس 
التعاون الذي انطلق بفضل الرعاية الكرمية 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للتعريف باجنازات مجلس التعاون على جميع 
األصعدة من خالل جوالته ومشاركاته العربية 
والدولية كما عرض املنصوري خلادم احلرمني 
الشريفني أهداف ورؤية الفريق حيث يتطلع 
من خالل مشاركاته الدولية لتوصيل الرسالة 

السامية لقادة مجلس التعاون.
م����ن جهته أعرب موس����ى تركي مال اهلل 
مدير الفريق عن ش����كره العميق لالخوة في 
اململكة وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملا القاه 
الفريق من ترحيب كبير وتوفير كل التسهيالت 
وتسخير جميع اجلهود خلدمة الفريق خالل 
فترة تواجده باململكة العربية السعودية كما 
قام تركي بشرح مجمل عن الهدية التذكارية 
التي أهداها الفريق خلادم احلرمني الشريفني 
وه����ي عبارة عن خارط����ة الكويت وعدد من 
السفن الكويتية التي تشتهر بها الكويت والتي 
استخدمها شعب الكويت لنقل ثقافته جلميع 

شعوب العالم.

استقبل أعضاء فريق منطاد مجلس التعاون

خادم الحرمين يشيد بقيادة األمير 
لمسيرة التعاون الخليجي

الكابنت طيار عبدالعزيز ناصر املنصوري وموسى تركي مال اهلل أثناء تقدمي الهدية التذكارية خلادم احلرمني الشريفني

الساير اعتمد رؤساء ومقرري األقسام الطبية: 
الجسار للنساء والخواري لألطفال وأبل للعيون

العسعوسي للباطنية والعبدالهادي لألنف واألذن والبصيري للطب الطبيعي 
وشمساه للتخدير والصالح للمختبرات وهاشم للجراحة العامة

ملجلس أقسام املختبرات.
ثالث عشر: مجلس أقسام 

احلوادث:
1 � مدي����ر إدارة الط����وارئ 
الطبية � رئيسا ملجلس أقسام 

احلوادث.
2 � د.إبراهيم وفائي � مقررا 

ملجلس أقسام احلوادث.
املجل����س  عش����ر:  راب����ع 

التخصصي لطب األسنان:
1 � د.يوس����ف الدوي����ري � 
رئيس����ا للمجلس التخصصي 

لطب األسنان.
2 � د.طالب الصراف � مقررا 
للمجل����س التخصصي لطب 

األسنان.
خامس عشر: مجلس أقسام 

اجلراحة العامة:
1 � د.طالب جمعة هاش����م � 
رئيسا ملجلس أقسام اجلراحة 

العامة.
التوحي����د �  2 � د.ع����ادل 
مقررا ملجلس أقسام اجلراحة 

العامة.
سادس عشر: مجلس أقسام 

اجلراحة التخصصية:
 � عطيف����ة  د.مدح����ت   �  1
رئيسا ملجلس أقسام اجلراحة 

التخصصية.
 � الفضل����ي  د.أحم����د   �  2
مقررا ملجلس أقسام اجلراحة 

التخصصية.
م����ادة ثاني����ة: تنتهي مدة 
رؤس����اء ومق����رري مجال����س 
املادة  إليها في  األقسام املشار 
األولى من ه����ذا القرار بانتهاء 
مدة ندب رؤساء تلك األقسام 
الطبية باملستشفيات مبوجب 
أحكام القرار الوزاري رقم 33 

لسنة 2010.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار 
ملن يلزم لتنفي����ذه ويعمل به 

من تاريخه.
ومن جانب آخر، يفتتح اليوم 
وزير الصحة د.هالل الس����اير 
مركز منيرة العيار الصحي في 
منطقة كيفان الصحية واملقام 
أبن����اء املرحومة  بتبرع م����ن 
العيار،  منيرة عثمان السعيد 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، الشيخة العنود 
األحمد، وقد بلغت تكلفة املركز 

مليوني دينار.

الطبيعي.
 � الفيل����ي  2 � د.محم����ود 
مق����ررا ملجلس أقس����ام الطب 

الطبيعي.
ثامنا: مجلس أقسام التخدير 

والعناية املركزة:
1 � د.محمد شمساه � رئيسا 
ملجلس أقسام التخدير والعناية 

املركزة.
2 � د.إبراهيم هادي � مقررا 
ملجلس أقسام التخدير والعناية 

املركزة.
تاس����عا: مجل����س أقس����ام 
األمراض اجللدية والتناسلية:

1 � د.نواف املطيري � رئيسا 
ملجلس أقسام األمراض اجللدية 

والتناسلية.
2 � د.قاسم الصالح � مقررا 
ملجلس أقسام األمراض اجللدية 

والتناسلية.
عاش����را: مجل����س أقس����ام 

األشعة:
1 � د.سلوى رمضان � رئيسا 

ملجلس أقسام األشعة.
2 � د.دينا الرفاعي � مقررا 

ملجلس أقسام األشعة.
حادي عشر: مجلس أقسام 

الطب النووي:
1 � د.عبداحلمي����د اجلزار � 
الطب  رئيس����ا ملجلس أقسام 

النووي.
2 � د.إميان الشمري � مقررا 

ملجلس أقسام الطب النووي.
ثاني عش����ر: مجلس أقسام 

املختبرات:
1 � مدي����ر إدارة املختبرات 
الطبية � رئيسا ملجلس أقسام 

املختبرات.
2 � د.عالء الصالح � مقررا 

حنان عبدالمعبود
اعتمد وزير الصحة د.هالل 
الساير امس قرار تسمية رؤساء 
ومقرري مجالس األقسام الطبية 
التخصصية، وجاء في القرار:

مادة أولى: يس���مى رؤساء 
ومقررو مجالس األقسام الطبية 
التخصصية على النحو التالي:

أوال: مجلس أقسام الباطنية 
وفروعها:

� د.عدنان العسعوس����ي   1
� رئيس����ا ملجل����س أقس����ام 

الباطنية.
2 � د.أسمهان الشبيلي � مقررا 

ملجلس أقسام الباطنية.
ثانيا: مجلس أقسام أمراض 

النساء والتوليد:
1 � د.وليد اجلسار � رئيسا 
النساء  ملجلس أقسام أمراض 

والتوليد.
2 � د.سامي الطاهر � مقررا 
النساء  ملجلس أقسام أمراض 

والتوليد.
ثالثا: مجلس أقس����ام طب 

األطفال:
1 � د.منى اخلواري � رئيسا 

ملجلس أقسام طب األطفال.
2 � د.محمد عويضة � مقررا 

ملجلس أقسام طب األطفال.
رابعا: مجلس أقسام جراحة 

العظام:
1 � د.حمد الهران � رئيس����ا 
ملجلس أقسام جراحة العظام.

2 � د.سالم الشمري � مقررا 
ملجلس أقسام جراحة العظام.

خامسا: مجلس أقسام األنف 
واألذن واحلنجرة:

1 � د.خال����د العبداله����ادي � 
رئيس����ا ملجلس أقسام األنف 

واألذن واحلنجرة.
2 � د.ف����ؤاد القطان � مقررا 
أقس����ام األنف واألذن  ملجلس 

واحلنجرة.
سادس����ا: مجلس أقس����ام 

العيون:
1 � د.نادي����ة أبل � رئيس����ا 

ملجلس أقسام العيون.
2 � د.محمود كاظم � مقررا 

ملجلس أقسام العيون.
سابعا: مجلس أقسام الطب 

الطبيعي:
 � البصي����ري  � د.ولي����د   1
الطب  رئيس����ا ملجلس أقسام 

د.هالل الساير

اجتماع��ه  ال��وزراء  مجل��س  عق��د   
األسبوعي مس��اء أول من أمس في قصر 
بيان برئاس��ة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ ناصر احملمد. وق��ال وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
عق��ب االجتماع ان املجلس أحيط علما في 
مس��تهل اجتماعه بالوفد املرافق لصاحب 
الس��مو األمي��ر حلض��ور مؤمت��ر القمة 
العربي��ة الثاني والعش��رين جلامعة الدول 
العربية املقرر عق��ده باجلماهيرية العربية 
الليبية االش��تراكية العظمى )سرت( خالل 
الفترة من 26 وحتى 29 مارس 2010 حيث 
يرافق س��موه كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش��يخ د.محمد 
الصب��اح ونائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش��ؤون اإلس��كان 
الشيخ أحمد الفهد ووزير املالية مصطفى 

الش��مالي وكبار املس��ؤولني ف��ي الديوان 
األمي��ري ووزارة اخلارجية ووزارة املالية 

ووفد إعالمي وأمني.
وأضاف الروض��ان ان مجلس الوزراء 
يتطلع بكل األمل لهذا االجتماع األخوي أن 
يس��فر عن نتائج مثمرة تؤدي إلى تعميق 
الرواب��ط األخوية بني األش��قاء في الوطن 
العرب��ي مبا يعود باخلي��ر واملصلحة على 
الشعوب العربية، سائال املولى العلي القدير 
ان يحفظ س��موه والوف��د املرافق له وان 

يحيطه بكرمي عنايته في احلل والترحال.
وذك��ر ان املجل��س اطلع كذل��ك على 
الرس��الة التي تلقاها صاحب السمو األمير 
م��ن رئيس��ة وزراء بنغالديش الش��عبية 
والتي عب��رت فيها عن التقدي��ر ملا تقدمه 

الكويت من دعم ومساندة لبنغالديش.
وقال ان املجلس رح��ب بالزيارة التي 
س��يقوم بها للبالد رئي��س وزراء اململكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة سمير الرفاعي 
والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين 
الشقيقني على توطيد العالقات القائمة بني 
البلدين وس��بل تنميتها ف��ي كل املجاالت 
وامليادين، متمنيا له والوفد املرافق له طيب 

اإلقامة في البالد.
وقال الروضان ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء شرح للمجلس نتائج الزيارة التي 
ق��ام بها للب��الد د.ميركو س��فيتكوفتش 
رئي��س وزراء جمهورية صربيا الصديقة، 
والتي استهدفت تقوية العالقات القائمة بني 
البلدي��ن الصديقني في كل املجاالت والتي 
توجت فيه��ا التوقيع على اتفاقيتي تعاون 
مشترك ش��ملت اتفاقية تعاون في املجال 
الصحي وكذلك اتفاقية تعاون في اخلدمات 

اجلوية بني البلدين الصديقني.
وقال ان املجلس اس��تعرض توصيات 
جلنة الش��ؤون القانوني��ة باجتماعها رقم 

)2010/6( بشأن مشروع مرسوم في شأن 
إضافة بعض الس��لع الى املواد والبضائع 
غير اخلاضعة للضريب��ة اجلمركية وقرر 
املجل��س املوافق��ة عليه ورفع��ه لصاحب 
املجل��س  ان  األمي��ر. وأض��اف  الس��مو 
استعرض توصيات جلنة الشؤون القانونية 
في اجتماعها رقم )2010/7( بشأن املوافقة 
على مش��روع قانون بش��أن غرفة جتارة 
وصناع��ة الكويت وق��رر املجلس املوافقة 
عليه ورفعه لصاحب السمو األمير متهيدا 
إلحالته ملجل��س األمة. وق��ال ان املجلس 
بحث أيضا شؤون مجلس األمة واطلع في 
هذا الصدد على املوضوعات املدرجة على 

جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث املجلس الش��ؤون السياسية 
ف��ي ض��وء التقاري��ر املتعلق��ة مبجم��ل 
التطورات الراهنة على الس��احة السياسية 

على الصعيدين العربي والدولي.

مجلس الوزراء: اضافة سلع إلى البضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية

األمير استقبل العبدالعزيز والكليب ورئيس الوزراء األردني
واستعرض مع رئيس اإلمارات القضايا ذات االهتمام المشترك

أجرى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
مساء امس اتصاال هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليف���ة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية 

املتحدة الشقيقة.
جرى خالله استعراض العالقات االخوية املتميزة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني وتبادل الرأي حول القضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
كما اس���تقبل صاحب الس���مو األمير بقصر السيف 
صباح امس محافظ البنك املركزي ورئيس فريق العمل 
املهني املتخصص ذي الصفة التنفيذية ملتابعة ومعاجلة 

انعكاس���ات االزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها على 
الوض���ع االقتصادي واملالي في البالد الش���يخ س���الم 

العبدالعزيز.
واس���تقبل صاحب الس���مو رئيس جلنة املناقصات 

املركزية احمد الكليب.
هذا وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد قد استقبل 
بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد يرافقه رئيس مجلس الوزراء باململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة سمير الرفاعي والوفد املرافق 

له وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

ومت تبادل األحاديث الودية التي عكست عمق العالقات 
األخوية بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها 
في املجاالت كافة كما مت بحث القضايا ذات االهتمام املشترك 

وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راش���د احلماد يرافقه محكمو جائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويده وتالوته، 
وذلك مبناسبة زيارتهم للبالد حيث عبروا عن شكرهم 

لسموه على رعايته السامية لهذه اجلائزة.

صاحب السمو التقى الحماد ومحكّمي جائزة الكويت لحفظ القرآن

..وسموه خالل استقبال أحمد الكليب

سمو ولي العهد متوسطا رئيس جمعية املعلمني وبرفقته ضيوف احتاد املعلمني العرب

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس الوزراء األردني سمير الرفاعي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ سالم العبدالعزيز

ولي العهد: ضرورة تضافر الجهود لالرتقاء بمهنة التدريس

اس����تقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف امس رئيس وزراء اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة سمير الرفاعي والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد.
حض����ر املقابلة نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستش����ار بديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء 
فيصل احلجي وس����فيرنا لدى اململكة االردنية الهاشمية 
الشقيقة الشيخ فيصل احلمود. وكان رئيس وزراء اململكة 
االردنية الهاشمية وصل والوفد املرافق له الى البالد امس 

في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

رئيس الوزراء التقى
نظيره األردني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس محاف���ظ البنك املرك���زي ورئيس 
فريق العمل املهني املتخصص ذي الصفة 
التنفيذية ملتابعة ومعاجلة انعكاس���ات 
االزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها على 
الوضع االقتصادي واملالي في البالد الشيخ 

سالم العبدالعزيز.
كما استقبل س���مو ولي العهد رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
ونائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 

ثامر العلي.
واس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس جمعية املعلمني 
الكويتية وبرفقته ضيوف احتاد املعلمني 
العرب املشاركة في انشطة املؤمتر التربوي 
التاس���ع والثالثني الذي تنظمه جمعية 
املعلمني حتت شعار »االعداد األمثل ملعلم 
املستقبل« برعاية سمو ولي العهد والذي 
اقيم بالكويت خ���الل الفترة من أول من 
أمس وحتى اليوم وذلك مبناسبة شكرهم 

لسموه على رعايته للمؤمتر.

وأشاد سموه باجلهود التي بذلت من 
القائم���ني على تنظيم املؤمت���ر وان هذا 
املؤمتر سيسهم في تعزيز مسيرة العمل 
العربي املشترك في مجال التعليم مشيدا 
سموه بدور املعلم في العملية التربوية 
والتعليمي���ة مؤكدا على ضرورة تضافر 
التدريس  جميع اجلهود لالرتقاء مبهنة 
وتطويرها وفق أعلى املستويات ملواكبة 
املتغيرات العاملية والتكنولوجية حيث ان 
املعلم هو احد األركان األساسية في العملية 
التعليمية، متمنيا س���موه ان يحقق هذا 

املؤمتر أهدافه وان يخرج بتوصيات بناءة 
تسهم في بناء مستقبل األمة العربية.

ومن جانب آخر أش���اد األمني العام 
الحتاد املعلم���ني العرب بكرم الضيافة 
وحفاوة االستقبال التي قوبل بها والوفود 
املشاركة في املؤمتر وبتوجيهات سموه 
السديدة التى ستكون نبراسا لهم في 
عملهم، مش���يدا ب���دور الكويت الفعال 
واملكانة التى حظي���ت بها في احملافل 
الدولية في شتى املجاالت وعلى وجه 

اخلصوص في مجال التعليم.

سموه التقى محافظ »المركزي« ورئيس جهاز األمن الوطني ونائبه ورئيس جمعية المعلمين

وزير الصحة يفتتح مركز منيرة العيار الصحي اليوم


