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رئيس الوزراء مترئسا اجتماع اللجنة الوطنية لالستخدام النووي السلمي

صاحب السمو األمير مستقبال امللكة األم في سوازيالند صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال توني بلير

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد وبلير والملكة األم في سوازيالند

األمير هّنأ أوباما بعيد االستقالل: عالقات تاريخية تربط بلدينا
اس����تقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الس����يف أمس رئي����س وزراء اململكة 
املتحدة الس����ابق توني بلي����ر والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح واملستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء د.اس����ماعيل الشطي ورئيس جهاز 

متابعة االداء احلكومي الشيخ محمد العبداهلل.
واستقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وبحضور س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
االحمد بقصر السيف صباح امس امللكة األم نتومبي 
وال����دة صاحب اجلاللة امللك مس����واتي الثالث ملك 

مملكة س����وازيالند والوفد املرافق، وذلك مبناسبة 
زيارتها للبالد.

وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د.رشا 

الصباح.
إلى ذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس باراك أوباما رئيس 
الواليات املتحدة األميركية الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناس����بة ذكرى استقالل الواليات 
املتحدة األميركية، مشيدا سموه بالعالقات التاريخية 
التي تربط البلدين الصديقني وتطلع البلدين الدائم 
لتعزي����ز اواصر التعاون بينهما ملا فيه مصلحتهما 
املشتركة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
والعالقات الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من 

التطور والنماء.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

ترأس س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس اجتماع اللجنة 
الطاقة  الوطني����ة الس����تخدامات 

النووية لالغراض السلمية.
وقال االمني العام للجنة الوطنية 
النووية  الطاق����ة  الس����تخدامات 
لألغراض السلمية د.احمد بشارة 
ان اللجنة استعرضت في اجتماعها 
عددا من الدراس����ات االستشارية 
الطاقة  املتعلقة باس����تخدام هذه 

وتطبيقاتها في الكويت.
وأوضح د.بشارة في تصريح 
ل� »كونا« عقب االجتماع اخلامس 
للجن����ة ان اللجنة ناقش����ت هذه 
الدراس����ات وهي دراس����ة املواقع 
املرشحة للمحطة النووية ودراسة 
اجلدوى االقتصادية والفنية للطاقة 
القانون املوحد  النووية ودراسة 
للطاقة النووية بالكويت ودراسة 
الهياكل التنظيمية واالدراية للجنة 
الطاقة  ادخ����ال  ودراس����ة كيفية 
النووية ضمن منظومة الش����بكة 

الكهربائية في الكويت.
وتوقع ان يت����م اجناز جميع 
هذه الدراس����ات في شهر اكتوبر 
املقبل على ان تقوم اللجنة بعد ذلك 
ببحثها قبل احالتها على مجلس 

الوزراء التخاذ الالزم بشأنها.
واعتبر د.بشارة هذه الدراسات 
»مهمة ج����دا ومفصلي����ة« كونها 

في قصر الس����يف ام����س رئيس 
وزراء بريطانيا السابق توني بلير 

مبناسبة زيارته للبالد.
حض����ر املقابل����ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الش����يخ أحمد الفهد واملستش����ار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
د.اسماعيل الشطي ورئيس جهاز 
متابعة االداء احلكومي الشيخ محمد 
العبداهلل ووكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخة اعتماد 

اخلالد.
كما استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس امللكة نتومبي 
التفواال امللكة االم مبملكة سوازيالند 
والوفد املرافق لها مبناسبة زيارتها 

للبالد.
وأقام س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
قاعة صحاري مبنتجع صحاري 
الكويت أمس مأدبة غداء على شرف 
امللكة االم مبملكة سوازيالند امللكة 
نتومبي التفواال والوفد املرافق لها 

مبناسبة زيارتها للبالد.
حض����ر املأدبة رئي����س وزراء 
بريطانيا السابق توني بلير وعدد 
من كبار املسؤولني بالدولة وديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء.

الكهربائية في الكويت ومتى وكيف 
واين«.

وذكر ان هذه الدراسات الثالث 
مهمة جدا النها ستجيب عن اسئلة 
ترد في ذهن املواطن واملسؤول حول 
موضوع ادخ����ال الطاقة النووية 
ضمن منظومة الشبكة الكهربائية 
بالكويت وامكان تطبيقها وحتققها 
وتكلف����ة ذلك ومواق����ع احملطات 

ومخاطرها.
الى ذلك استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

الدولية للطاق����ة الذرية والثانية 
مع احد املستش����ارين الفرنسيني 
والثالث����ة مع احد املستش����ارين 
األميركيني مضيف����ا ان كل طرف 
من هذه االطراف الثالثة سيعمل 

مبعزل عن اآلخر.
واضاف ان هؤالء املستشارين 
الدوليني الثالثة س����يقدمون قبل 
نهاية العام احلالي ثالث دراسات 
تتضمن االجابة عن اسئلة مهمة 
»تتعل����ق بكيفية ادخ����ال الطاقة 
النووية ضمن منظومة الش����بكة 

ستجيب عن اسئلة محورية تهم 
الطاقة النووية بالكويت وتتعلق 
مبا اذا كانت الطاقة النووية ممكنة 
التطبيق في الكويت وكلفتها ومكان 
هذه احملطات في الكويت واالطار 

القانوني لهذا النشاط النووي.
وردا على س����ؤال حول كيفية 
ادخال الطاقة النووية ضمن منظومة 
الشبكة الكهربائية اوضح ان اللجنة 
»طلبت من ثالثة اطراف خارجية 
مختلفة اجراء دراسات جدوى بشأن 
هذا املوض����وع االولى مع الوكالة 

ولي العهد التقى الخرافي والمحمد و3 وزراء

محمد الصباح التقى أعضاء من »الشيوخ األميركي«

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف امس رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 

واستقبل سموه بقصر السيف امس وزير الداخلية 
الفريق ركن الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح اعضاء مجلس 
الش���يوخ األميركي الس���يناتور روبرت كيس���ي 
والس���يناتور جيان شاهني والس���يناتور ادوارد 

كاوفمان.

من جهة اخرى، تلقى رس���الة خطية من وزير 
الش���ؤون اخلارجي���ة باجلمهوري���ة اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية مراد مدلسي تتعلق بآخر 
التطورات السياس���ية على الس���احتني االقليمية 

والدولية والقضايا محل االهتمام املشترك.

سفيرنا في سنغافورة أقام مأدبة عشاء على شرف صفر

العدواني: الكويت رائدة في المنطقة
من حيث االستثمار والتقدم التكنولوجي

س����نغافورة � كونا: أقام سفيرنا لدى سنغافورة 
عبدالعزيز العدواني مأدبة عش����اء على شرف وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر والوفد املرافق مبناس����بة زيارته للبالد. وقال 
العدواني ل� »كونا« ان زيارة الوزير صفر تأتي لالطالع 
على ما توصلت اليه دول العالم في عمليات حتلية املياه 
وطرق معاجلتها اضافة الى كيفية بناء املدن احلديثة 
تخطيطا وإنشاء. وأضاف ان الوزير صفر بحث مع 
وزير البيئة ومصادر املياه السنغافوري يعقوب ابراهيم 
عددا من األفكار حول مشاريع حتلية املياه املقامة في 

الكويت وطرق معاجلتها. وقال ان الوزير صفر بحث 
كذلك مع وزيرة التنمية الوطنية السنغافورية غريس 
فو خالل الزيارة طرق تخطيط املدن احلديثة وكيفية 
إنشاء الس����كن منخفض التكاليف اضافة الى بحث 
اتفاقيات التعاون بني البلدين. وأكد العدواني أهمية 
هذه الزيارات نظرا للتشابه بني سنغافورة والكويت 
من حيث املس����احة واملوقع اجلغرافي وعدد السكان 
واألهداف املشتركة. وأوضح ان سنغافورة ترى ان 
الكويت مازالت رائدة في املنطقة من حيث االستثمار 

والتقدم التكنولوجي وتطور البنية التحتية.

المحمد ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية السلمية

لجنة االستخدام النووي السلمي للطاقة ناقشت المواقع 
المرشحة للمحطة النووية وإدخالها في الشبكة الكهربائية

ناقشا التعاون بين »الزراعة« ومركز العمل التطوعي

أمثال األحمد بحثت مع البدر إعادة تأهيل
حديقة الشهيد ووضع نصب تذكاري بأسماء الشهداء

استقبل رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
الب���در مبكتبه صباح امس رئيس���ة مركز العمل 

التطوعي الشيخة امثال االحمد.
حيث تبادل اجلانبان اآلراء ووجهات النظر حول 
حتديث وتطوير جميع املرافق التراثية والتاريخية 
والتي من بينها بوابات الكويت القدمية التي ترمز 
الى كويت املاضي كما تطرق احلديث الى دور هيئة 
الزراع���ة في جتميل هذه املراف���ق وزراعة املواقع 

احمليطة بها الضافة الطابع اجلمالي لها.
كما تطرقت املباحثات الى اعادة تأهيل حديقة 
الش���هيد باجراء اعمال الصيان���ة الضرورية لها 
وتطويرها مع وضع نصب تذكاري يحمل اسماء 
شهداء الكويت في العقود املاضية بحيث تصبح 
مزارا لضيوف الب���الد لتعريفهم بتاريخ الكويت 

وما قدمه شهداؤها االبرار من تضحيات دفاعا عن 
وطنهم واعالء لرايته على مر التاريخ.

واتفق الطرف���ان في نهاية اللقاء على ان تعقد 
بينهما اجتماعات بصفة دورية ملتابعة ما يتم اتخاذه 
من اجراءات وتذليل ما قد يعترض تنفيذ االعمال 

املقترحة في هذا الشأن من مشاكل ومعوقات.
ووعد البدر من جانبه بتسخير جميع امكانيات 
الهيئة في حتقيق وتنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه 
بني الطرفني. وقد حض���ر اللقاء من جانب الهيئة 
كل من نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية 
م.فيصل الصديقي ونائب املدير العام للشؤون املالية 
واالدارية هنادي غلوم، ونائب املدير العام لشؤون 
الزراعات التجميلية م.توفيق احلداد باالضافة الى 
بعض املس���ؤولني من مجلس ال���وزراء واملجلس 

االعلى للثقافة والفنون واآلداب.

البت في فحص »PCR« اليوم
العبدالهادي: ملتزمون بقرارات المحكمة في قضية العوضي

»الصحة«: انتداب أطباء وممرضين 
لزراعة األعضاء بمستشفى ابن سينا

حنان عبدالمعبود
علم���ت »األنباء« أن احلكم في الدعوى الت���ي أقامها مدير مكتب 
أملانيا الصحي السابق حسن العوضي، عقب عزله من منصبه جاء 
لصاحله، وقال وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ل� »األنباء« 
ان الوزارة عليها تنفيذ احلكم، والتقاضي يكون عن طريق »الفتوى 
والتش���ريع« وفقا للحكم ودرجته س���واء ابتدائي أو متييز، وعليه 

ستتخذ الوزارة اجراءاتها.
أم���ا إذا كان احلكم نهائيا ووصل آلخ���ر درجاته فإن تنفيذ حكم 
احملكمة واجب النفاذ، وفي رده على إذا ما وصل للحكم النهائي لصالح 
د.العوضي فهل س���يرجع إلى نفس مكانه أم سينقل ملكان آخر، قال 

إن هذا األمر يعود إلى ما ستصدره احملكمة من قرار.
ومن جانب آخر علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة ان مجلس 
الوزراء طالب باالجتماع باملختصني من وزارة الصحة اليوم مبوضوع 

اقرار فحص »PCR« للبت في اقراره من عدمه.

حنان عبدالمعبود
أعلن وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي عن انتداب وزارة 
الصح���ة عددا من األطباء وأفراد هيئة التمريض للعمل كمنس���قني 
لزراعة األعضاء في قس���م زراعة األعضاء مبستش���فى ابن سينا، 
وأضاف العبدالهادي في تعميم أصدره صباح أمس أنه على الراغبني 
في التقدم للعمل كمنسقني، تعبئة منوذج، وإرساله إلى رئيس قسم 
زراعة األعضاء مبركز حامد العيس���ى لزراعة األعضاء شخصيا أو 

على فاكس في موعد أقصاه 15 اجلاري.
كما أصدر وكيل الوزارة تعميما آخر طالب فيه األطباء مبختلف 
التخصصات أن يس���لكوا عند طلب الترقيات اإلجراءات القانونية 
املعمول بها، كل في نط���اق تخصصه، وأن يحرص كل طبيب على 
االلتزام بالعمل في مج���ال تخصصه وفق املؤهالت العليا احلاصل 
عليها، وأش���ار بالتعميم إلى أن املجلس التخصصي للصحة العامة 
ال يختص بالنظر في طلبات الترقية لغير احلاصلني على مؤهالت 
علي���ا في مجال الصحة العام���ة، وان كانوا يعملون مبجال الصحة 
العامة، وذلك بعدما تقدم بعض األطباء ممن يعملون مبجال الصحة 
العامة بطل���ب الترقية للمجلس التخصص���ي للصحة العامة رغم 
حصولهم على مؤهالت عليا »ماجس���تير � دكتوراه« أو ما يعادلهما 

في تخصصات أخرى غير تخصص الصحة العامة.


