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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم رزنامة الشهيد لعام 2011 من فيصل القناعي

سمو نائب األمير وولي العهد يتسلم موسوعة »اإلدارية التاريخية اإلسالمية« من د.طارق السويدان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال داليا مجاهد ود.إبراهيم العدسانيالشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والفريق غازي العمر

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه خلف دميثير

نائب األمير استقبل دميثير وتسّلم رزنامة الشهيد لعام 2011

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان امس وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يرافقه 
وزير التجارة اخلارجية والتنمية في جمهورية فنلندا د.بافو 

فايرينن والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.

واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان امس عضو مجلس األمة النائب خلف دميثير.

كما استقبل سموه امني الس���ر العام جلمعية الصحافيني 
الكويتية فيصل القناعي حيث اهدى سموه نسخة من رزنامة 
الشهيد السنوية لعام 2011، وقد شكره سموه متمنيا له التوفيق 

والنجاح.

واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان امس د. طارق السويدان حيث اهدى سموه موسوعة 
متكاملة من اإلصدارات الشاملة »االدارية التاريخية االسالمية«، 
وقد شكره سموه على هذا املجهود الكبير الذي بذل في اعداد 
وتألي���ف هذه املجموعة والتي تعتب���ر مرجعا تاريخيا يجب 

احملافظة عليه، متمنيا له التوفيق والسداد.

سموه التقى وزير التجارة الخارجية في فنلندا وتسلم موسوعة من السويدان

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد في الرئاسة العامة للحرس الوطني 
وزي���ر الداخلية الفريق الركن متقاعد الش���يخ 
جابر اخلالد حيث قدم له وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر مبناسبة تعيينه وكيال لوزارة 

الداخلية.
وهنأ الشيخ مشعل االحمد الفريق غازي العمر 
مبنصبه اجلدي���د متمنيا له مزيدا من التوفيق 
والنجاح في خدم���ة الوطن واملواطنني في ظل 
القيادة الرش���يدة لصاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.

إلجراء تعديالت على الشبكة

قطع المياه السبت والثالثاء المقبلين 
عن حولي لمدة 10 ساعات

دارين العلي
الكهرباء  تعت���زم وزارة 
واملاء قطع املياه يوم الثالثاء 
املقبل ملدة 10 س���اعات في 
منطقة حولي بهدف تعديل 
بعض اخلط���وط املوجودة 
هن���اك لتحس���ني اخلدم���ة 
ومواجهة ضعف ضغط املياه 

العذبة في تلك املنطقة.
الوكيل املس���اعد  وأعلن 
املياه  لتش���غيل وصيان���ة 
الكهرب���اء واملاء  في وزارة 
م.عبداخلالق مراد في تصريح 
ال���وزارة  ان  للصحافي���ني 

س���تضطر يوم الثالثاء املقبل الى قطع املياه عن منطقة حولي 
ملدة عش���ر ساعات، وذلك الجراء بعض التعديالت على خطوط 

املياه املوازية لطريق املغرب السريع.
وقال مراد ان الوزارة ستضطر في الثانية صباح السبت املقبل 
وحتى منتصف النهار الى قطع املياه عن منطقة حولي ما يترتب 
عليها ضعف املياه العذبة عن منطقتي الروضة واجلابرية، مبينا 
ان مقاول مشاريع املياه هو من سيتولى عملية استحداث اعمال 

تطوير وحتسني خطوط املياه في تلك املنطقة.
وأضاف مراد ان هذه االجراءات التي ستقوم بها الوزارة من 
ش���أنها ان حتسن ضغوط ش���بكة املياه ورفع كفاءتها ملواجهة 
ضع���ف املياه العذبة في منطقة حولي، متمنيا على قاطني تلك 
املنطقة عدم االنزعاج خالل هذه الفترة التي ستغيب فيها املياه 

عن منازلهم.

مشعل األحمد هنأ العمر 
بتعيينه وكياًل للداخلية

تمنى له التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين

حنان عبدالمعبود
أعلن مدي����ر ادارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري ان وزير الصحة 
اليوم  الساير سيفتتح  د.هالل 
النظام اآللي للعالج باخلارج في 
ادارة العالج باخلارج بحضور 
الوكيل د.إبراهيم العبدالهادي.

النظام يعتبر  وذكر ان هذا 
تطويرا للنظام املوجود حاليا 
في ادارة العالج باخلارج، حيث 
سيعمل النظام اجلديد على ربط 
ادارة العالج باخلارج واللجان 
الفنية في املستشفيات واملكاتب 
التابعة  الصحية في اخل����ارج 
لوزارة الصحة، موضحا ان تقدمي 
العالج باخلارج كان في  طلب 
الس����ابق يتم عن طريق تعبئة 
منوذج طلب يسّلم يدويا من قبل 
الراغب بالعالج ومن ثم يقوم 
مبتابعة األمر مع اللجان الفنية 
باملستش����فى التابع له ومن ثم 
ادارة العالج باخلارج للعرض 
على اللجنة العليا، ولكن النظام 
اجلديد سيعمل على تالفي جميع 

حنان عبدالمعبود 
كش���فت مديرة مستشفى 
الطب الطبيعي د.دالل الودعاني 
عن خطوات جديدة تجاه تنفيذ 
المركز  الدولي م���ع  االتف���اق 

التأهيلي بشيكاغو.
وقالت في تصريح صحافي 
لها ان المركز كان قد قدم مقترح 
االتفاقية، وعليه كان للوكيل 
الطبية  المس���اعد للخدم���ات 
الدوي��ري  المس���اندة د.قيس 
بعض المالح�ظات، فطلب منا 
ان نقوم ب��دراس����تها وتعديل 
بع�ضه���ا بم���ا يتماش���ى مع 
المستش���فى، مضيفة: »لق��د 
ب�الفعل وأصبحت  قمن��ا بهذا 
جاهزة للمفاوضات مع المركز 
الطبي بشيكاغو«، أما عن القيمة 
المالية لالتفاقية فذكرت أن هذا 
غير مطروح من قبل المستشفى 
وانما من جانب المركز، مشيرة 

واضافت: أغلب ما ركزنا عليه 
مع الطاقم الطبي وأقسام العالج 
الطبيعي أن يكون هناك تدريب 
للط�واقم الطبية واخصائيين 
للعالج الطبيعي على أن يصبحوا 
بنفس مس���توى االخصائيين 
العالمية ويتمتعون  بالمراكز 
بالعلم بكل المستجدات العالمية 
ولهذا فقد طلبنا أن يزورنا كل 
شهرين خبراء يقدمون دورات 
تدريبية لألطباء والخصائيي 

الطب الطبيعي.
الوقت نفس���ه فإن  وف���ي 
واالخصائيي���ن  اطباءن���ا 
يسافرون لشيكاغو كل فترة، 
وحين يعودون يسافر غيرهم 
للتدريب أيضا، وكل هذا يعد 
ضم���ن الخط���وات التأهيلية 
للف���رق العاملة هن���ا لتتمكن 
من مس���ايرة الخبرات القادمة 

للتعامل معهم.

المستش���فى يق���دم  ان  ال���ى 
مواد االتفاقية التي تتناس���ب 
والمستشفى في األمور الطبية 
والفنية فقط، وقالت: ووصل 
األم���ر اآلن للمفاوض���ات بين 
اللجنة المش���كلة من الوزارة 

وشيكاغو.

السلبيات التي كانت في النظام 
القدمي حي����ث ان تقدمي الطلب 
سيتم آليا من خالل املستشفى 
التابع له املريض وستتم جميع 
املراسالت عن طريق هذا النظام 
مما سيعمل على تبسيط اجراءات 
العالج باخلارج وتسهيل عملية 
االبتعاث للعالج باخلارج وتوفير 
العن����اء على اه����ل املريض في 
ادارات وزارة الصحة  مراجعة 
ملتابعة اجراءات ابتعاث املريض 

للعالج باخلارج، وأيضا لضمان 
عدم ضي����اع امللفات والتزوير، 
كما س����يعمل هذا النظام على 
احملافظة على امل����ال العام من 
خالل صرف املستحقات املالية 
للمبتعثني للعالج باخلارج مع 
مرافقيهم ومتابعة حالة املريض 
مع املكاتب الصحية واملستشفى 
الذي يقدم العالج للوقوف على 
حال����ة املري����ض الصحية أوال 

بأول.

تلق����ى نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون حول العالقات بني البلدين 
وبحث س����بل تطويرها. إلى ذلك 
اس����تقبل وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل سفير جمهورية 
صربيا ميهايلو براكيش الذي سلمه 
رس����الة موجهة الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح من وزير 
خارجية صربيا فوك يرمييتش.

وذلك بس����بب تعاطفه االنساني 
في قضية اخالء سبيل االيرانيني 
وع����دم ابعادهم ع����ن ذويهم في 
الكويت لعدم ثبوت االتهام املوجه 
اليهم، ومن التناقض البرملاني ان 
يوجه االستجواب ملثل هذا الرجل 
االصالحي نفسه وانه ال يحرص 
على حقوق مواطنيه االنسانية، 
فضال عن املقيمني الذين يحرص 

على حقوقهم االنسانية.
الش����يخ حبيب كالمه:  وختم 
ارجو من نواب االستجواب ان يعوا 
هذا االمر ويفك����روا مليا في عدم 
االستعجال في تقدمي االستجواب 
الذي ال يزيد الشعب الكويتي اال 
رهقا، وان يعينوا احلكومة باملواقف 

الداعمة ال التأزميية.

الباحث االس���المي  وص���ف 
الش���يخ راضي حبي���ب مبادرة 
وزير الداخلية بالتعاون مع جلنة 
التحقي���ق البرملانية بانها نابعة 
من صميم حرصه الوطني، وقال 
في تصريح صحافي ان مبادرات 
وزير الداخلية وحرصه على كشف 
احلقائق بالتع���اون املفتوح مع 
جلنة التحقيق البرملانية نابعان 
من صميم شدة حرصه االنساني 
والوطني على حتقيق امن املواطن، 
والذي يؤكد ه���ذا االمر هو ردة 
فعله الوطنية الغاضبة وتقدميه 
االس���تقالة وهو املوقف الرافض 
للتعسف وانتهاك حماية املواطن 

او اهدار حياته.
واضاف حبيب: يحسب للوزير 

مواقفه االنسانية الكثيرة، وقد سبق 
ان كان لنواب التأزمي موقف مضاد 
ملوقف وزير الداخلية االنس����اني 

الشيخ راضي حبيب

فيصل الدوسري د.هالل الساير

م.عبداخلالق مراد

د.دالل الودعاني

خالد اجلاراهلل الشيخ د.محمد الصباح

رئيس الوزراء استقبل مستشارة الرئيس األميركي

الساير يفتتح اليوم النظام اآللي للعالج بالخارج
لتسهيل »االبتعاث« وتوفير  العناء على المرضى

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ام���س مدير مركز الوعي لتطوير العالقات 
العربي���ة � الغربية د.ابراهيم العدس���اني ترافقه 

مستشارة الرئيس االميركي باراك اوباما وكبيرة 
احملللني واملدير التنفيذي ملنظمة جالوب العاملية 

للرصد داليا مجاهد مبناسبة زيارتها للبالد.

محمد الصباح تلقى رسالة من كلينتون
الجاراهلل التقى سفير صربيا

حبيب: تعاون الخالد مع لجنة التحقيق
نابع من حرصه على كشف الحقائق

سليمان: الهند حققت نمواً اقتصادياً
نيودلهي � كونا: شارك سفيرنا لدى الهند سامي 
السليمان في حفل تخريج دفعة جديدة من خريجي 
اجلامعة النورية االسالمية بوالية كيرال جنوب الهند 
بحضور عدد من الوزراء واعضاء البرملان وفعاليات 

علمية واسالمية.
وقال الس����فير السليمان ل� »كونا« امس انه القى 
كلمة في احلفل عبر فيها عن سعادته ملشاركته الطلبة 
اخلريجني فرحتهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم 

العملية وخدمة بالدهم من خالل مس����ؤولياتهم في 
مجال محاربة الفقر ومكافحة االمية.

واضاف »ان الهند سجلت تقدما علميا وتقنيا ومنوا 
اقتصاديا اثار اعجاب العالم ونقلها من قوة صاعدة 
الى قوة مؤثرة على الس����احة الدولية وهي مدعوة 
للقيام بدورها في خدمة البش����رية«. ولفت السفير 
السليمان ايضا الى الدور »االيجابي« للجالية الهندية 

لدى الكويت الذي ساهم في نهضتها وتنميتها.

الودعاني: خطوات جديدة لتنفيذ اتفاقية 
»الطب الطبيعي« والمركز التأهيلي في شيكاغو

أصبحت جاهزة للمفاوضات مع المركز الطبي

صفر وّقع العقد أمس

»األشغال«: 2.249.700 مليون 
دينار لتطوير الطرق السريعة

وقع وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر أمس عقد أعمال 
لشبكة الطرق السريعة بقيمة 
تبلغ مليونني و249 ألفا و700 

دينار.
وقالت وزارة األشغال في 
بيان صحافي أمس ان توقيع 
العقد يهدف الى جتديد وصيانة 
خدمات ومراف���ق الوزارة مبا 
يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك 
اخلدمات ويتضمن أعمال تبليط 
أرصفة الطرق السريعة وممرات 
املشاة ملواقع متفرقة من شبكة 
الطرق السريعة وما قد يلزم من 

أعمال الصيانة العامة.
واضافت الوزارة ان أعمال 
الصيان���ة العام���ة تتمثل في 
األعمال الترابية وأعمال طبقة 
األس���اس وأعمال اخلرسانة 
وأعمال مجاري مياه األمطار 

وأعمال اخلدمات واملتفرقات.
انها تس���خر كل  وأك���دت 
امكاناته���ا من أج���ل النهضة 
العمرانية في البالد وذلك من 
خالل تنفيذ الكثير من املشاريع 
التنموي���ة كاملباني الصحية 

والتربوية والتعليمية.

د.فاضل صفر


