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 قام بجولة مفاجئة على مستشفيي الفروانية والعدان بمرافقة قيادات «الصحة»

 الساير: العمل بنظام اإلضافي لألطباء بـ «حوادث الفروانية» للحد من االزدحام
 العبدالهـادي: اسـتعجال إنهاء مبنى العيـادات الجديدة واسـتغالل القديمة منها للتوسـعة مؤقتًا حتـى االنتهاء من البـرج بعد عامين

 د.عبير البحوه 

 فهد الرجعان

 الرشيدي: استقالة  ١٧٥ طبيبًا وتعيين ٧١٥ 
ممرضًا وممرضة و٨٠٥ إداريين بـ «الصحة»

 حنان عبدالمعبود
  أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
اإلدارية مرزوق الرشيدي عن آخر اإلحصائيات 
اخلاصة باالستقاالت والتعيينات في صفوف 
الطبيـــة والصيادلة والتمريض  الهيئة  فئات 
واالداريني للسنة احلالية من أول يناير وحتى 
اليوم، مشيرا الى ان االحصائية اجلديدة اكدت 
على تراجع ملحوظ في أعداد االطباء املستقيلني 
من الكويتيني، مؤكدا على أن «الصحة» اتخذت 
سياسة سد النقص الفوري في حال ارتفع عدد 

املستقيلني.
  وقال الرشـــيدي في تصريـــح صحافي انه 
تقدم بكتاب استقالة الى الشؤون اإلدارية ١٧٥ 
طبيبا وطبيبة منهم ١٢ طبيبا وطبيبة كويتيا، 
و١٤٥ طبيبا وطبيبة غير كويتي، مشيرا الى ان 
«الصحة» سارعت وعلى وجه السرعة باتخاذ 
سياسة التعيني لسد نقص االعداد املستقيلة في 
صفوف األطباء، مؤكدا على انه مت تعيني ٣٤٠ 

طبيبـــا وطبيبة في الصحة منهم ١٢٥ كويتيا، 
و٢١٩ غير كويتي.

  واضاف: انه وفيما يخص الهيئة التمريضية 
فقد مت تعيني ٧١٥ ممرضا وممرضة، بعد استقالة 
٢١١ ممرضا وممرضة، مشيرا الى انه مت تعيني 
٥٠٨ إداريني وإداريات خالل بداية السنة احلالية، 
بعد استقالة ٣٣٥ إداريا وإدارية، الفتا الى انه 
فيما يخص فئة الصيادلة فقد تقدم ٢٧ صيدليا 
وصيدلية باستقالة، فيما مت تعيني ٦٠ صيدليا 

وصيدلية.
  وبني الرشـــيدي ان مجموع اعداد املوظفني 
الكويتيني من الفئات املذكورة بلغ للسنة املاضية 
١٩١٧٠ موظفا وموظفة من جميع الفئات (اطباء 
ـ بشريني واسنانـ  صيادلةـ  ادارينيـ  ممرضني 
ـ وظائف فنية طبية وغير طبيةـ  وظائف فنية 
مساعدةـ  ووظائف معاونة) مؤكدا على أنه في 
العام املاضـــي مت تعيني ٢٦١٠ موظفا وموظفة 

كويتيا. 

إلحصــاءات وزارة الصحة، الفتة 
الى ان منظمة الصحة العاملية 
بدأت االحتفال باليـــوم العاملي 
لاليدز منذ ١٩٨٨ والغرض من 
هذا االحتــفال جمع املال لعالج 
املصابني وزيادة الوعي باملرض 
ومحاربة التمييز ضد مرضى 
االيدز وفي األول من ديسمبر 
العالم بهـــذا  املقـــبل يحتفل 
اليـــوم حتت شعار «انني أمتتع 
بحقوقي» حيث انه أتاح خدمات 
الوقايـــة والعـــالج والرعاية 
والدعم املرتبط بڤيروس نقص 
املناعة للجميع حيث يعتـــبر 
جزءا من حقـــوق االنســـان 
ويخـــتص الشعار مبحاربة 
الوصمة التي تصاحب االصابة 
بهذا املرض ألن طرق العدوى 
بالڤيروس متعددة وال تتضمن 
فقط املمارســات اجلنسية غير 
الشـــــرعية كمـــا ان التمييز 
ضد املصابـــني بالڤـــيروس 
يؤدي الى إحجــام الناس عن 
اجـــراء الفحوصـــات لتحديد 
العـــالج  االصابـــة وتنـــاول 
ويدفـــع املصابني الـــى اخفاء 
مرضهم حتى عن أقرب الناس 
اليهـــم وبالتـــالي ال يتبعون 
الالزمة لوقاية  االحتياطـــات 

املخالطني من العدوى.

شـــخص يعانون من املرض 
منهـــم ٢٫١ مليون طفل ورغم 
ان معظـــم احلـــاالت املصابة 
تتركز في الدول الفقيـــرة فــإن 
الڤــيروس يعتبر وباء عامليـــا 
ال توجد دولـــة لديها منــاعة 
منه وبالنسبة ملنطقة شــرق 
التي تضم  البحر املتوســـط 
البالد العربيـــة فقد صرحت 
املنــظمـــة ان نحـــو ٩٠٪ من 
املصابني بهــــــذا الڤيروس ال 
يعلمون بإصـــابتهم بســـبب 
غياب األعراض وقلة اإلقبال 
على اجراء التحــاليل الالزمة 
الكتشاف املرض، وقد بلغ عدد 
مرضـــى االيـــدز في الكويت 
١٢٨ حالـــة حتـــى ٢٠٠٨ تبعا 

املهم  البالد او خارجها،  داخل 
هو ان تكون الكوادر على اعلى 
املستويات وهذه مسؤوليتها في 
انتقاء االفضل لتقدمي خدمات 

طبية عاملية.
اذا كانت هناك    وحول مـــا 
املتـــقاعد  رســـوم يتحــملها 
قـــال الرجـــعان انه تتــم اآلن 
دراســـة عـــدد مـــن اخليارات 
وفـــرض رســـوم رمزية هو 
احدها، الن هناك ١٤٠ ألف مواطن 
يتقاضون رواتب تقاعدية من 

التأمينات.
فـــي  الرجعـــان    وتطـــرق 
التبرع  الى حملـــة  تصريحه 
بالدم قائال ان املؤسسة تنظم 
دائمـــا حمالت التبـــرع بالدم 
بصفة دوريـــة، لكن هذه املرة 
مت تنظيمها بناء على انباء حول 
نقص املخـــزون في بنك الدم، 
فوجدنا مـــن واجبنا الوطني 
ان نتبرع بالدم في املؤسسة، 
معربا عن ســـعادته باالقبال 
الكبيـــر للموظفني واملوظفات 
العالي  الوطني  وهذا احلـــس 

لديهم. 

 حنان عبدالمعبود
  أعلن وزيـــر الصحة د.هالل 
الساير بدء العمل بنظام الوقت 
االضافـــي لالطبـــاء بحـــوادث 
مستشفى الفروانية في محاولة 
الكبيرة  الســـتيعاب االعـــداد 
للمراجعـــني للحـــوادث والتي 
تصل الى ٢٢٠٠ مراجع في اليوم 
الواحد، كما طلب د.هالل الساير 
من مدير املنطقة ضرورة احضار 
املقاول املسؤول عن امتام العيادة 
اخلارجية لتقدمي حوافز مالية 
له، وذلك لالنتهـــاء من عملها 
قبل الوقت احملـــدد وهو ثالثة 
اشهر، كما اعلن ان فتح طريق 
كمخرج للمستشفى على الدائري 
السادس والذي جاء بتعاون مع 
وزير االشغال سيتم خالل الفترة 

املقبلة.
  جاء هذا خالل جولة مفاجئة 
قام بها وزيـــر الصحة د.هالل 
الساير لقسم احلوادث مبستشفى 
الفروانية مساء امس االول رافقه 
فيها وكيل الـــوزارة د.ابراهيم 
العبدالهـــادي ومديـــر املنطقة 
د.ســـعود الدرعة، ونائب مدير 
املستشـــفى، ورؤساء االقسام، 
حيث تنقل الوزير بني االروقة 
واســـتمع لشـــرح مفصل من 
مدير املنطقة رصد فيه الوضع 
الراهن واملشاكل التي تواجهها 
املستشفى التي تخدم ثلث سكان 

الكويت.
  وقال الســـاير لــــ «األنباء» 
عقب اجلولـــة ان اجلولة تأتي 
لتفقد املشـــاكل التي حتدث في 
املستشفيات وخاصة في اقسام 
احلوادث والفروانية من املناطق 
املكتظة بالســـكان حيث تبلغ 
كثافتها مليون نسمة، واالستقبال 
باحلوادث فـــي مثل هذا الوقت 
يبلـــغ ٢٢٠٠ مراجع يحضرون 
في اليـــوم الواحد، وهذا العدد 
يستوعبه قسم احلوادث بصعوبة 
ولهذا سنقوم بسرعة االنتهاء من 
العيادة اخلارجية والتي سنقوم 
بتوسعة قسم احلوادث في مكانها 
القدمي، وفي ظرف عامني سيتم 
االنتهاء من االبراج وستصبح 
الطاقة االستيعابية اكثر حيث 
الطاقة السريرية ستكون ١٥٠٠ 
ســـريرا عوضا عن ٩٠٠ سرير 
في الوقت احلالي، ولهذا منضي 
قدما وبسرعة حلل املشاكل امام 

املرضى.

  استعجال التشغيل

  من جهته، افاد وكيل الوزارة 
د.ابراهيـــم العبد الهـــادي بان 
محاولة اعداد حل سريع وجذري 
لالزدحام عبر استعجال انتهاء 
مبنى العيادات اجلديدة واستغالل 
القدمية منها لتوسعة احلوادث 
بشكل سريع، وذلك حتى تأتي 

املرحلة الثانيـــة واملتمثلة في 
االنتهاء من البرج الذي ســـيتم 
االنتهاء منه بعد عامني، واشار 
الوكيل الى انه استعجاال الفتتاح 
العيادات املقرر لها االفتتاح عقب 
ثالثة اشـــهر فقد امـــر الوزير 
باستدعاء املقاول القائم باالعمال 
العيادات  لالستعجال بتشغيل 
اجلديدة لتوسع احلوادث وبعد 
عامني تقوم االبراج بالدور االكبر 
في التوسعة من ناحية السعة 
الســـريرية وعمليات وحوادث 

جديدة.
  وكشـــف د.العبدالهادي عن 
الـــوزارة لزيادة  لـــدى  توجه 
اعداد الطواقم الطبية من اطباء 
وممرضني في اقسام احلوادث 

والطوارئ في املستشفيات.
  وقال د.العبدالهادي ان الوزير 
اطلع على سير العمل ودعا الى 
استعجال افتتاح مبنى العيادات 
التخصصية املكون من ٩٠ عيادة 

في مستشفى الفروانية.
  واضاف ان هذه اجلولة تأتي 
التي  ضمن سلســـلة اجلوالت 
يقوم بها الوزير الســـاير على 
مختلف مرافق الوزارة كما يعقد 
اثناءها اجتماعات مع املسؤولني 
عن تلـــك املرافق بهدف تطوير 
اخلدمات واالطالع على ســـير 

العمل فيها.
  واكد د.العبدالهادي ان وزارة 

فـــي تقدمي  الصحة مســـتمرة 
اخلدمات في العيادات املسائية 
للمواطنني بشكل منظم وال نية 
لديهـــا إلغالقها كمـــا مت تناقله 
مؤخرا منوها بالدور الكبير الذي 
تقوم به العيادات املسائية في 
تخفيف الضغـــط عن الفترات 
الصباحية وحل مشكلة تباعد 
مواعيـــد املراجعـــة التي حتدد 

للمراجعني.
  من جانبه، قال مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.ســـعود 
الدرعة ان مستشفى الفروانية من 
املستشفيات التي تواجه ضغطا 
شديدا نتيجة الكثافة السكانية 
العالية، واحدى املشاكل الرئيسية 
واملزمنة باملستشفى هي املداخل 
واملخارج، والتي بعد تدخل وزير 
الصحة وتعاون وزير االشغال 
سيتم خالل الفترة القادمة فتح 
طريق على الدائري الســـادس، 
وهذا املقترح كان مقدما من قبل 
ادارة املنطقة، وســـيكون هناك 
ايضا تغييرات في احلركة داخل 
املستشفى مع تشغيل العيادات 
الى  اخلارجية اجلديدة ونقلها 
مكانهـــا اجلديـــد القريـــب من 
املواقـــف متعددة الطوابق، مما 
سيؤدي الى نوع من فك االحتقان 
املوجود في اماكن ونقاط معينة 
داخل املستشفى، اضافة الى ان 
املستشفى في طور خالل االشهر 

الثالثة املقبلة، كما ابلغنا الوزير 
بانه ســـيتم تشـــغيل العيادة 
اخلارجية اجلديدة بسعة ٧٥٠٠ 
متر مربع، حوالي ٩٠ عيادة اضافة 
الى البرج التابع ملجلس الوزراء، 
واخذنا اآلن وعد من الوزير بأنه 
سيكون احدى اسبقيات مشاريع 
الـــوزارة لتنفيذه، وبالنســـبة 
ملشروع العيادة اخلارجية ايضا 
فإن الوزير بتدخل منه افاد بان 
هناك امكانية للتشريع باالتفاق 
مع املقاول واعطائه حوافز وهو 
امر جديـــد لســـرعة االنتهاء، 
نتمنى ان ينتهي كل هذا خالل 
الفتـــرة القريبة ومهما وضعنا 
باملستشفى فهو يخدم حوالي 
ثلث عدد السكان بالكويت، حيث 
ان مليون نســـمة يتم خدمتهم 
في محيط املستشفى الصغير 
فإنه بال شـــك اخلدمات املقدمة 
ستعتبر في حاجة الى اضافات 

جديدة.
  واضاف ان البرج اجلديد الذي 
سيبنى سيضم حوالي ٦٠٠ سرير 
وينضم الى ٩٠٠ سرير املوجود 
في الوقت احلالي ليصل الى ١٥٠٠ 
سرير ليشكل نقلة نوعية في 
اخلدمـــة وهذا ســـيكون ايضا 
بالتوازي مع مشروع مستشفيات 
التأمني التي بدورها ستخفف من 
االحتقان على املستشفى، ونأمل 

ان تنتهي هذا املشاريع.

 حنان عبدالمعبود
ادارة تعزيز    أكدت مديـــر 
ان  البحوه  الصحة د.عبيـــر 
متالزمـــة النقـــص املناعـــي 
املكتسب (االيدز) هي مجموعة 
من األعراض التي تتواجد معا 
بسبب انهيار جهاز املناعة في 
جسم االنســــــان، مشـــيرة 
الى انه يصيب جــهاز املناعة 
العدوى  باالنهيـــار بســـبب 
بالڤــيـــروس، حيــث يصيب 
خاليا جهاز املنـــاعة املسؤول 
عـــن حماية اجلســـم من أي 
جراثيم ويكمن بداخلــها في 
فترة ويؤدي الى خمـــول قد 
يطول او يقصر ثم ينـــشـــط 
ويهاجـــم اخلاليا مـــا يحدث 
بهـــا تدمـــير هائـــل فيتيح 
الفرصـــة للميكروبات  بذلك 
والڤيـــروســـات مبـــهاجمة 
اجلســـم وإصابتـــه مبختلف 
األمراض بدءا من نزالت البرد 
واإلســـهال واألمراض املعدية 
والـــدرن حتى بعـــض أنواع 

السرطانات.
  وأضافت البحوه في تصريح 
صحافي مبناســـبة االحتفال 
باليوم العاملي لاليدز ان تقارير 
العاملية تفيد  منظمة الصحة 
وجود ما يعادل ٣٣٫٤ مليون 

 رندى مرعي
  اعلن املدير العام للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
الرجــعـــان ان تكلـــفة  فهـــد 
مشروع انشاء املدينة الطبــية 
للمتقاعـــدين ســـتتراوح بني 
١٥٠ و٢٠٠ مليـــون دينار على 
مســـاحة مقدرة مبليون متر 
وســـتكون معدة وفق احدث 
النظم وبخبرات عاملية من األلف 

الى الياء.
الرجعـــان جاء خالل    كالم 
مشاركته في حملة التبرع بالدم 
ادارة العالقات  التي نظمتهـــا 
العامة باملؤسسة حيث قال ان 
شـــركة اميركية قامت باعداد 
دراســـة جدوى املشروع وان 
املساحة املقدرة له هي مليونا 
متر مربع سيتم استخدام ما بني 
٤٠٠ و٥٠٠ الف متر في البداية 
لبناء املستشفى وسكن األطباء 
وسكن املمرضات االجانب الذين 
ستتم االستعانة بهم من قبل 

الشركة العاملية.
  وردا علــى ســـــؤال حول 
متويل املشروع اجاب الرجعان 
بان املؤســســـة بصدد انشاء 
شركة خاصة الدارة املشروع 
الذي سيكون مبواصفات عاملية 
على اعلى مســــتوى، وسيتم 
اســـناد االدارة الطبية لشركة 
خدمـــات طبية عامليـــة لرفع 
الطبية  مســـتوى اخلدمـــات 
الـــى املســـتويات  بالكويـــت 

العاملية.
  وعن االســـتعانة باالطباء 
احملليني قال الرجعان لن نفرض 
علـــى االدارة االجنبية شـــيئا 
سيكون لها مطلق احلرية في 
اختيار الكوادر الطبية سواء من 

 «DAFNE» معهد دسمان اختتم دورة 
 حنان عبد المعبود

  اختتم معهد دسمان البحاث وعالج السكر 
دورة «DAFNE» االولى من نوعها بالكويت، وهي 
تدريبية للمصابني بالنوع االول من السكري، 
وأكدت استشارية أمراض السكر والغدد واالستاذ 
في جامعة الكويت د.اباء العذيري أن البرنامج 
يعتبـــر الوحـــيد في العالـــم الذي اســـتطاع 
القائمون عليه نشر العديد من الدراسات التي 
أثبتت فاعليته ونتائجه االيجابية على املصابني 

وتطور حالتهم الصحية.
  كما أنه ساهم بشكل فعال في خفض نسبة 
الدخول الى املستشـــفى نتيجة ارتفاع السكر 

في الدم أو هبوطه.
  وقالت في تصريح صحافي ان دورة «دافني» 
خاصة مبرضى السكري من النوع االول ومدتها 
٥ أيـــام، جنمع فيها املرضى ليتعرفوا على كل 
ما يختص بالسكري بحيث ان املريض يعتمد 
على نفسه بدال من االعتماد على الطبيب، وهذه 
الدورة معترف بها عامليا وموجودة في بريطانيا 
وأملانيا وهي الدورة الوحيدة بالعالم التي ثبت 

أنها حتســـن من معدل الســـكر ومتنع حدوث 
املضاعفات مستقبال ونسبة الهبوط.

  واشارت الى أن كل دورة يلتحق بها فقط ٦ 
أشخاص على االكثر، فالدورة مكثفة وخاصة 
لالســـتفادة القصوى، حتى يستطيع الفريق 
الصغير العدد التأقلم معا في االنشـــطة التي 

يقومون بها.
  وأفادت بأن مدة الـــدورة ٥ أيام تبدأ يوميا 
من الســـاعة الرابعة الى التاســـعة والنصف، 
وأضافت «بعد شـــهر يعودون الينا كجروب، 
لرصد مدى اســـتفادتهم، ثم مرة أخرى بعد ٣ 
أشـــهر وبعـــد عام ونرصد االستفادة حتى على 
الناحية النفـــسية، وتعاطــيه مع املرض ومدى 
حتكمه به وحــده دون مســـــاعدة الطبيـــب، 
وهــذه التجــربة تعد االولى من نوعــها بالكويت، 
ولم تسبقها اال تهيئة قمــنا بها في مستشفى 
االميري وســـــاعدنا فيها د.عبد النبي العطار، 
وحيــنا تأكــدنا من استـــفادة املرضى من الدورة 
قام مدير معهد دســـمان د.كاظم بهبهاني بفتح 

املجال لتقدمي الدورة من خالل املعهد.

 البحوه: ١٢٨ مصاباً باإليدز  في الكويت 

 خالل مشاركته في حملة التبرع بالدم في «التأمينات» افتتاح مركز الصليبية الجنوبي الصحي األحد

 شركة خاصة إلدارة المشروع بمواصفات عالمية 

 الرجعان: ١٥٠ـ ٢٠٠ مليون دينار
  تكلفة مشروع المدينة الطبية للمتقاعدين

 مدير املنطقة د. سعود الدرعة يشرح للوزير التوسعات اجلديدة  عرض يوضح التغيرات املقترحة في مداخل ومخارج املستشفى

 من أجواء الجولة

 تكليف مديري المناطق بوضع التصورات
  حول خطة التنمية تمهيدًا لرفعها للديوان

 - اســـتعان مدير املنطقة برسم كروكي 
للمستشفى ليشرح للوزير املخارج واملداخل 
اجلديدة التي سيتم عملها، وكذلك توضيح 

مبنى العيادة اخلارجية.
  - اســـتعرض الدرعة احصائيات حول 
أعداد املراجعني بقســـم احلـــوادث مع عمل 
مقارنات لها خالل السنوات االخيرة، والتي 
اعرب من خاللها عن االحتياج لعمل االطباء 

«بارت تامي».

  - اكد الدرعة ان البرج اجلديد ســـيضم 
١٨ جناحا يشتمل الواحد منها ما يقارب ٣٢ 

سريرا.
  - اكد الوكيـــل ان هذه االجـــراءات تتم 
على حســـب اخلطة على اســـاس التغطية 
حتى االنتهاء من مستشفى اجلامعة والذي 
سيســـتغرق انشـــاؤه من ٥ الى ٧ سنوات 
ومستشفى الضمان الصحي الذي سيستغرق 

نحو ٣ سنوات ليكون هناك توازن. 

 أعلنت وزارة الصحة انها ستعيد افتتاح مركز 
الصليبية اجلنوبــــي الصحي يوم األحد املقبل 
أمــــام املراجعني وذلك بعــــد االنتهاء من عملية 

تأهيله.
  وأوضح مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد 
اخلليفة في تصريح امس ان املركز معد خلدمة 
اهالي منطقة الصليبية ومت تزويده بتجهيزات 
متكاملة ويضم عيادات عامة للرجال والنســــاء 
واخــــرى لرعاية الطفولــــة واالمومة وعيادات 

لالمراض املزمنة والسكر اضافة الى قسم املختبر 
وعيادات للجلدية واالسنان.

  واضاف د.اخلليفة ان الرعاية الصحية األولية 
تعد خط الدفاع االول عن الصحة العامة، مشيرا 
الى ان املراكز الصحية تساعد على توفير اخلدمات 
الصحية وحتسني ادائها وتطوير العمل الصحي 
اضافة الــــى أن تلك املراكز تخفف االزدحام عن 
املستشــــفيات وترتقي باخلدمات الصحية في 

البالد. 

 صـــرح وكيـــل الـــوزارة د.إبراهيـــم 
العبدالهادي بأن مجلـــس الوكـــالء الذي 
عقد أمس االول كان احملور االساســـي له 
خطة التنميـــة والتركيز على االجناز في 
الوقت احملدد حسب املوعد خلطة التنمية 
واالستعجال في مشاريع التنمية، مشيرا 
الى ان كل قطاع مسؤول مسؤولية كاملة 
عن االجناز، ومشيرا الى ان الوزير سيتابع 
بنفسه االجناز بكل قطاع ومشاريع التنمية 

الرئيسية والفرعية.
  وأشار الى آخر اجتماع ملديري املناطق 
قائال: طلبنا اعادة التنظيم حســـب القرار 
الســـابق واعادة هيكلة املناطق فيما بعد 
جتربة الـ ٢٥ عاما السابقة، لرصد ما وصلنا 
اليـــه، وكذلك ما نحتاج اليه من تغييرات 
وتعديالت، كما مت تكليف مديري املناطق 
بوضع تصورات واالســـتعداد ملناقشتها 

ورفعها لديوان اخلدمة املدنية. 

 (قاسم باشا) د.هالل الساير متفقدا قسم حوادث األطفال وبرفقته طالل اخلرينج

 محمد الصباح التقى تراسوف
 كونا: استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح املنسق الدولي رفيع 
املستوى لشؤون األسرى وإعادة املمتلكات الكويتية 

غينادي تراسوف وذلك مبناسبة زيارته الى البالد.
  حضر اللقاء مدير إدارة املتابعة والتنسيق السفير 
خالد املغامس ومدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر 

احملمد.
  كما استقبل الشيخ د.محمد الصباح الرئيس التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية د.جون تشبمان 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
  حضر اللقاء مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر 

احملمد. 


