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رئيس الوزراء بدأ جولة رسمية تشمل عدداً من دول أميركا الالتينية

الشيخ جابر املبارك ود.محمد احلويلة والشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان واملستشار راشد احلماد ود.موضي احلمود والشيخ علي اجلراح والشيخ محمد اخلالد وكبار الشيوخ في وداع رئيس الوزراءسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يحيي مودعيه

سمو رئيس الوزراء مصافحا اللواء سليمان الفهدسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد

غادر سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه البالد امس في جولة 
رسمية تشمل عددا من دول أميركا 

الالتينية.
وكان في وداع سموه على ارض 
مطار الكويت الدولي النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس االمة باالنابة د.محمد احلويلة 
الوزراء  ونائ���ب رئيس مجل���س 
للش���ؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ونائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ علي 
اجلراح وعدد من الوزراء والشيوخ 
واحملافظون وقادة اجليش والشرطة 
واحلرس الوطن���ي وعدد من كبار 
املسؤولني في الدولة وديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء وسفراء الدول 
التي سيزورها سمو رئيس مجلس 

الوزراء.

الدرعة: تأهيل المراكز الصحية يخفف الضغط 
على المستشفيات ويخدم أهالي المناطق

إعادة تشغيل مركز جابر العلي الصحي اليوم

أعلن مدير منطقة الفروانية الصحية د.سعود 
الدرعة ان تأهيل وبناء املراكز الصحية يساعد 
على تخفيف الضغط عن املستشفيات بشكل 
عام ويخدم أهالي املناطق التي تقام فيها املراكز 

بشكل خاص.
وأوض���ح د.الدرعة في تصري���ح ل� »كونا« 
مبناسبة إعادة تشغيل مركز العارضية اجلنوبي 
الصحي غدا ان الرعاية الصحية االولية هي خط 

الدفاع االول عن الصحة العامة.
وذكر ان املركز س���يعمل على خدمة أهالي 
منطقة العارضية من الساعة السابعة صباحا 
حتى منتصف الليل، مبينا ان جتهيزات املركز 
متكاملة وهو يضم عيادات عامة ولرعاية الطفولة 
واألمومة وعيادات لألمراض املزمنة والس���كر 
اضافة الى قس���م املختب���ر والصحة الوقائية 

والصيدلية واخلدمات الطبية املساندة.

أعلن مدير منطقة االحمدي الصحية د.فهد 
الفودري اعادة تشغيل مركز جابر العلي الصحي 
اليوم يليه تش���غيل مركز االحمدي الصحي 

خالل االسابيع القليلة املقبلة.
وأكد د.الفودري في تصريح ل� »كونا« أمس 
مبناسبة اعادة تش���غيل مركزي جابر العلي 
واالحمدي الصحي حرص الوزارة على االهتمام 
 بتطوي���ر خدمات الرعاي���ة الصحية األولية

ضمن برنام���ج عملها في اخلط���ة االمنائية 
للدولة.

وق���ال ان اخلدمات الوقائي���ة والعالجية 
التي تقدمها املراك���ز الصحية تعكس اهتمام 
والتزام وزارة الصحة بتطوير مفهوم الرعاية 
الصحية املتكاملة، مبين���ا ان مراكز الرعاية 

الصحية األولية )املس���توصفات( تعد خط 
الدفاع األول خلدمات الوزارة ولها دور كبير 
في التسهيل على املرضى وتخفيف الضغط 

على املستشفيات.
وذكر ان املراكز ستقدم منظومة من اخلدمات 
الصحية تتمثل في الطب العام ورعاية األمومة 
وخدمات األس���نان، إضافة الى عيادة السكر 
والتغذية واألطفال والسمنة فضال عن مختبرات 

وخدمات التطعيم.
وأضاف د.الف���ودري ان االهتمام بالرعاية 
الصحية األولية ال يقتصر على االهتمام باملباني 
واألجهزة ولكنه أشمل من ذلك بكثير ويتضمن 
التحسني املستمر جلودة الرعاية الصحية املقدمة 

بجميع مراكز الرعاية الصحية األولية.

الهارون بحث مع فريق متخصص المواقع 
المستغلة من الوزارات والهيئات الحكومية

الخطيب زار مقر التحالف الوطني: للشباب 
دور في حماية الوحدة الوطنية

بحث وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون مع فريق متخصص 
املواقع املستغلة من الوزارات والهيئات احلكومية ونسبة االستغالل، 

إضافة الى املواقع غير املستغلة.
وق���ال بيان صادر عن الوزارة ان االجتماع الذي عقد اخيرا مع 
فريق العمل اخلاص بدراسة واقتراح السبل العملية الكفيلة بحصر 
املواقع املستغلة وغير املستغلة من قبل الوزارات والهيئات احلكومية 
ناقش ايضا إمكانية توفير مواقع تكون مناسبة الستغاللها ملخازن 

ومستودعات ومواقف للشاحنات.
وأض���اف انه مت االتفاق في االجتماع ال���ذي يأتي تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء رقم 779 بتش���كيل فريق العمل على ان تتواصل 
االجتماعات لتقدمي املرئيات حول املوضوع متهيدا لرفع توصيات 

الفريق الى مجلس الوزراء.

زار النائب السابق د.احمد اخلطيب مقر التحالف 
الوطني الدميوقراطي حي���ث التقى االمني العام 
باالنابة صالح املضف ود.س���ند الفضالة وعددا 

من اعضاء التحالف.
وش���دد د.اخلطيب في حديث���ه على ضرورة 

حماية الوحدة الوطنية ودور الش���باب الوطني 
في املرحلة املقبلة.

كما قام املضف والفضالة بإطالع د.اخلطيب على 
آخر تفاصيل قضية حبس االمني العام للتحالف 

خالد الفضالة.

أحمد الهارون

الحمود: للقدس والمقدسات اإلسالمية مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين
عمان � كونا: أكد سفيرنا لدى األردن 
الش���يخ فيصل احلم���ود على مكانة 
مدينة القدس واملقدس���ات االسالمية 
لدى القيادة السياس���ية والش���عب 

الكويتي.
وقال الشيخ فيصل في تصريح ل� 
»كونا« عقب استقباله امس الناشطة 
في جلنة »كويتيون من اجل القدس« 
د.سهال الفليج ان القيادة السياسية 
الكويتية حت���رص دوما على إصدار 
توجيهاتها بدعم صمود أهالي املدينة 
العزيزة على قلوب العرب واملسلمني 
وبقية األراضي الفلسطينية ومد يد 

العون لقطاع غزة احملاصر.
واضاف ان القدس كانت على الدوام 
في قل���وب الكويتي���ني الذين جبلوا 
على االلت���زام بقضايا األمة العربية 

واإلسالمية.
وقال الشيخ فيصل ان الكويتيني 

الذين جبلوا على عمل اخلير سيظلون 
على الدوام مثاال يحتذى في العمل من 

اجل قضايا أمتهم.
وتط���رق ال���ى البع���د التاريخي 
للعالق���ات الكويتية � الفلس���طينية 
الداعم واملس���اند  وال���دور الكويتي 
الفلسطيني  منذ وقت مبكر للشعب 
وقضيته الوطنية، مؤكدا ان الكويت 
الى جانب الشعب  كانت وس���تبقى 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
م���ن جانبه���ا أش���ادت د.الفليج 
باالهتمام الذي أواله السفير احلمود 
ألنشطة اللجنة داخل األردن، مضيفة 
ان هذا االهتمام ليس غريبا عليه نظرا 

الهتمامه بدعم القضايا اإلنسانية.
وقدمت في هذا اإلطار عرضا ألنشطة 
اللجنة التي تشكلت منذ سنوات لدعم 
القدس والتخفيف من  أهالي  صمود 

معاناة الشعب الفلسطيني.

أكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم صمود الفلسطينيين

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه د.سهال الفليج

الديحاني زار عددًا من دواوين المصطافين الكويتيين بدمشق:
أبوابنا مفتوحة لتأمين جميع االحتياجات والرد على االستفسارات

قام سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني 
بجولة تفقدية على عدد من دواوين املصطافني 
الكويتيني في منطقة الزبداني بريف دمشق 
لالط���الع على حال املصطاف���ني خالل فترة 
قضاء إجازتهم في س���ورية والوقوف على 

حاجاتهم.
وزار الس���فير الديحاني خ���الل جولته 
التفقدية ديوان عضو مجلس األمة السابق 
هايف احلويلة حيث أعرب رواد الديوان عن 
سعادتهم بزيارة السفير وحرصه واهتمامه 
بشؤون املصطافني الكويتيني وقيامه بتذليل 

كل الصعاب التي قد تواجههم.
ومتنى رواد الديوان ان تستمر مثل هذه 
الزيارات بني الس���فير الكويتي واملصطافني 
الكويتيني في سورية بهدف تعزيز التواصل 

مؤكدين ان هذه الزيارات تشكل مصدر راحة 
وطمأنينة في نفوس املصطافني جميعا.

وأش���ادوا باجلهود احلثيثة التي تبذلها 
السفارة الكويتية في دمشق بالتنسيق مع 
املسؤولني املعنيني في سورية لتأمني راحة 
السياح الكويتيني وتسهيل دخولهم عبر املنافذ 

احلدودية واملطار بكل يسر وسهولة.
من جهته أكد الديحاني ان هناك توجيهات 
من القيادة السياسية الى السفارات الكويتية 
في اخلارج باحلرص والعناية باملصطافني 
الكويتي���ني ومتابع���ة قضاياهم وتقدمي كل 
التس���هيالت واخلدمات التي تساعدهم على 

قضاء إجازة ممتعة ومريحة.
وأكد حرص السفارة على متابعة شؤون 
الس���ياح الكويتيني في البلد الذي يوجدون 

فيه للسياحة، مشيرا الى ان أبواب السفارة 
مفتوحة للكويتيني لتأمني كل حاجاتهم والرد 

على استفساراتهم.
وأعرب الس���فير الديحاني عن متنياته 
للمصطافني في سورية بقضاء إجازة سعيدة 
مع عائالتهم داعيا في الوقت ذاته الى اتخاذ 
احليطة واحلذر في تنقالتهم وعدم جتاهل 

القوانني السورية.
وتق���دم الس���فير الكويت���ي بالش���كر 
للمسؤولني في وزارتي السياحة والداخلية 
وادارة اجلمارك على التس���هيالت املقدمة 
للمصطافني في سورية بشكل عام، مشيدا 
مبا حققته س���ورية في السنوات القليلة 
املاضية من قفزات مهمة في مختلف املجاالت 

السفير عزيز الديحانيومنها املجال السياحي.

الزمانان: توحيد المواقف تجاه قضايا اإلرهاب والقرصنة مع اليمن
صنعاء � كونا: بحث سفيرنا بصنعاء 
س���الم الزمانان امس مع وزير العدل 
د.غازي شائف االغبري ووزير النقل 
خالد ابراهيم الوزير عالقات التعاون 
الثنائي بني البلدين الشقيقني وسبل 

تفعيلها.
وأشاد وزير العدل في اللقاء الذي 
جاء مبناسبة انتهاء فترة عمل السفير 
الزمانان في اليمن باجلهود التي بذلها 
الس���فير في تطوير وتعزيز عالقات 
التعاون بني البلدين الشقيقني خاصة 

في املجال القضائي.
وأعرب د.االغبري عن أمله في أن جتد 

االتفاقية القضائية املوقعة بني البلدين 
طريقها الى التنفي���ذ والتي تضمنت 
تسليم املجرمني ونقل احملكوم عليهم 
بعقوبات س���البة للحرية واالعتراف 
باألحكام القضائية والعقود الرسمية 
والصلح القضائ���ي وتنفيذها وكذلك 
تصفية الت���ركات واالعتراف بأحكام 

احملكمني وتنفيذها.
وقال وزير العدل »ان اتفاقية التعاون 
ستدفع بعالقات البلدين قدما باالضافة 
الى توحيد املواقف جتاه القضايا ذات 
االهتمام املشرك خاصة قضايا االرهاب 
واالجتار بالبشر والقرصنة كونها جرائم 

ذات صبغة دولية«.
وسلم السفير الزمانان لوزير العدل 
خالل اللقاء مسودة مذكرة تفاهم حول 
انضمام اليمن الى ش���بكة املعلومات 
القانوني���ة بالكويت رحب بها الوزير 
االغبري وطلب فرصة لدراستها ومدى 
االستفادة منها وكيفية التوقيع عليها 

في اقرب فرصة ممكنة.
وأك���د الس���فير أهمي���ة العالقات 
التاريخية التي تربط البلدين الشقيقني 
مجددا موق���ف الكويت الداعم لوحدة 

اليمن وأمنه واستقراره.
وفي نهاية اللقاء سلم وزير العدل 

الزمانان تقديرا  درع وزارته للسفير 
للجهود التي بذلها في تطوير عالقات 

التعاون في مجال القضاء.
كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون 
بني اليمن والكويت ف���ي قطاع النقل 
السيما ما يتعلق بقطاع النقل البري 
واملوانئ وسبل تطويرها وتعزيزها.

وعبر وزير النقل عن تقديره جلهود 
الس���فير خالل فترة عمله في متابعة 
وتسهيل تنفيذ املشاريع املشتركة بني 
البلدين في مجال النقل متمنيا له كل 
التوفيق والنجاح في حياته العملية 

القادمة.


