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 الساير: تشكيل جلنة عليا لإلعالم الصحي

الشـــيخ نواف  العهد  وولـــي 
االحمد ببرقية تهنئة الى امللك 
عبداهللا الثاني ابن احلسني - 
ملك اململكة االردنية الهاشمية 
الشقيقة ضمنها خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
  كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
الســـمو    كما بعث صاحب 
األمير الشـــيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى كريســـتينا 
فرنانديز كيرشـــنر رئيســـة 
جمهورية االرجنتني الصديقة 

ببرقيـــة تهنئة الـــى الرئيس 
اســـياس افورقي رئيس دولة 
اريتريـــا الصديقـــة عبر فيها 
ســـموه عن خالـــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
  وبعث ســـمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقيـــة تهنئة الـــى الرئيس 
اســـياس افورقي رئيس دولة 
اريتريا الصديقة ضمنها خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
  كما بعث سمو رئيس مجلس 

عبر فيها ســـموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدهـــا، متمنيا لهـــا موفور 

الصحة ودوام العافية.
  وبعث ســـمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى كريســـتينا 
فرنانديز كيرشـــنر رئيســـة 
جمهورية االرجنتني الصديقة 
ضمنها خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا 
لها موفـــور الصحـــة ودوام 

العافية.
  كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 

ببرقية تهنئة مماثلة. 

الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
ببرقية تهنئة مماثلة.

  وبعـــث صاحـــب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح االحمد 
ببرقيـــة تهنئة الى اخيه امللك 
عبداهللا الثاني ابن احلســـني ـ 
ملك اململكة االردنية الهاشمية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني اخلامس والستني 
لألردن الشقيق، متمنيا سموه له 
دوام الصحة والعافية وللمملكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة جلاللته.
  وبعث ســـمو نائب االمير 

 وصل صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمد يرافقه 
الوطني  نائب رئيس احلرس 
الشيخ مشعل االحمد أمس االول 
الى مطار هيثرو الدولي باململكة 
املتحدة وقد توجه سموه الى 
قصره «الصباحية» في ضواحي 

لندن.
  هذا، وكان في استقبال سموه 
على ارض املطار سفيرنا لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويسان 

وأعضاء السفارة.
  رافقت ســـموه السالمة في 

احلل والترحال.
  هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح االحمد 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله وفي استقباله السفير خالد الدويسان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخ مشعل األحمد لدى وصولهما إلى مطار هيثرو الدولي

 أصدر وزير الصحة د.هالل 
الســـاير قرارا بتشكيل جلنة 
عليا تختص باإلعالم الصحي 
برئاسة وكيل الوزارة د.ابراهيم 
والوكـــيـــل  العبدالهـــــادي 
الطــبية  املســـاعد للشـــؤون 
الدويري  املســـاندة د.قيـــس 
نائبا للرئيس وعضوية عدد 

من املتخصصني.
  وتشمل اختصاصات اللجنة 
تقييم الوضع الصحي احلالي 
ووضع خطط وبرامج اعالمية 
إلبراز دور الوزارة وما تقدمه من 
خدمات للمجتمع وإرساء الثقة 
بني الـــوزارة ومتلقي اخلدمة 
الصحيـــة من أفـــراد املجتمع 
مبا يعمل على تطوير اإلعالم 

الصحي.
  كما تختص اللجنة بالتنسيق 

بني اجلهـــات احلكومية وغير 
احلكومية إلبراز خدمات الوزارة 
ألفراد املجتمع بجميع فئاته من 
خالل وسائل اإلعالم املختلفة 
باإلضافة إلى دراسة العروض 
التي تقدم من الشـــركات فيما 
يتعلـــق باجلانـــب االعالمي 
الصحي وتقييم مدى االستفادة 
منها واتخاذ ما يلزم بشأنه، ومن 
جانب آخر أصدر د.العبدالهادي 
تعميما على الوكالء املساعدين 
املناطـــق الصحية  ومديـــري 
واملستشفيات ورؤساء األقسام 
مبوافـــاة الـــوزارة مبا يخص 
االتفاقيات القائمة واملبرمة بني 
الوزارة واجلامعات والكليات 
العاملية واملؤسســـات العلمية 

والبيوت االستثمارية.
 د.هالل الساير  ٭  حنان عبدالمعبود 

 سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال سمو رئيس الوزراء 
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 صاحب السمو هنأ األردن وإريتريا واألرجنتني باألعياد الوطنية

 األمير وصل إلى اململكة املتحدة في إجازة خاصة

 نائب األمير استقبل رئيس الوزراء

 العوضي سلم رسالة من األمير
  للرئيس التونسي

 استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

 تونس ـ كونا: سلم سفيرنا لدى تونس فهد العوضي أمس رسالة 
خطية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد إلى الرئيس 

التونسي املؤقت فؤاد املبزع. وقال السفير العوضي في تصريح لـ 
«كونا» عقب اللقاء ان الرسالة تتضمن ردا جوابيا من صاحب السمو 
األمير على رسالة الرئيس فؤاد املبزع التي حملها وزير خارجيته الى 

سموه. وأوضح ان صاحب السمو األمير أكد في رسالته اعتزاز الكويت 
بعالقات األخوة التاريخية بني البلدين.


