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وزير الديوان استقبل بورمية والعجران

الخالد بحث مع سفيري مصر وإسبانيا
العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد في مكتبه بقصر بيان صباح 
امس النائب ضيف اهلل بورمية. كما استقبل في 
مكتبه بقصر بيان صباح امس املستشار محمد 

بوصليب واللواء عبيد بوصليب.
واستقبل الشيخ ناصر صباح االحمد في مكتبه 
بقصر بيان صباح امس صالح احلريبي واللواء 

محمد احلريبي.
كما استقبل في مكتبه بقصر بيان صباح امس 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية واملالية بوزارة 

الداخلية عجيل العجران.
واس���تقبل في مكتب���ه بقصر بي���ان صباح 
امس رئيس حترير جريدة الدس���تور ش���ريدة 

املعوشرجي.

اس����تقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد امس كال على حدة سفير اسبانيا 
لدى البالد مانويل غوميث وسفير مصر طاهر 

فرحات.

ومت خالل اللقاءين استعراض وبحث العالقات 
الثنائي����ة وآخر التطورات واملس����تجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية، اضافة الى القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

التقى المعوشرجي وبوصليب والحريبي

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال عجيل العجران

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال جيمي كارتر بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير املصري طاهر فرحات

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء امس

الشيخ حمد جابر العلي ووزير الصحة السعودي وأركان السفارة

األمير استقبل كارتر ووّدع ملك سوازيالند
صاحب السمو هنأ رئيس الصومال بالعيد الوطني

ونائ���ب رئيس احلرس الوطني 
الش���يخ مش���عل االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد ونائب وزير شؤون 
الدي���وان االميري الش���يخ علي 
اجلراح والوزراء واملستشارون 
واحملافظون وكبار املس���ؤولني 
بالدولة وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
وبعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس شيخ شريف شيخ 
احمد رئيس جمهورية الصومال 
الش���قيقة عبر فيها عن خالص 
الوطني  العيد  تهانيه مبناسبة 
لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف االحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناص���ر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

موافقة اجلهات املعنية وهي جلنة 
املناقصات وديوان احملاسبة وادارة 
الفتوى والتش����ريع على األوامر 

التغييرية.
وعودة الى تصريح الروضان 
عقب اجتم����اع املجل����س، أعرب 
الوزراء عن  سمو رئيس مجلس 
خالص التقدير والش����كر لكل من 
رئيس جلنة التحقيق وأعضائها 
مل����ا بذلوه من جهد متميز في أداء 
املهمة املوكولة اليها واتخاذ التقرير 
على النحو املوضوعي الدقيق الذي 
قدم فيه ومبا يجسد حرص مجلس 
الوزراء على التوصل الى احلقائق 
املطلوبة ف����ي هذه القضية املهمة 
واحملافظة على املال العام وعلى 
عدم التهاون في تطبيق القانون 

على اجلميع.
ثم بح����ث املجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
التط����ورات  املتعلق����ة مبجم����ل 
الراهنة على الس����احة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي، 
كما عبر مجلس الوزراء عن ادانة 
الكويت واس����تنكارها الشديدين 
للعمل االجرام����ي الذي تعرضت 
له محافظة سيستان بلوشستان 
االيرانية وراح ضحيته عشرات 

القتلى واجلرحى.
اذ تس����تنكر هذه  والكوي����ت 
العملي����ة االرهابية املنافية للقيم 
األخالقية واالنسانية لتؤكد مواقفها 
املبدئي����ة في رف����ض كل األعمال 
االرهابية ودعمها للجهود الدولية 
الرامي����ة ملكافحة االرهاب بجميع 
أشكاله وصوره مهما كانت أسبابه 
ومبرراته معبرة في ذات الوقت عن 
خالص تعازيها ومواساتها للجارة 
املسلمة وشعبها الصديق بضحايا 

هذه اجلرمية اآلثمة.

السارية مبا ميكن النيابة العامة من 
التحقيق في شأنها، كما كلف املجلس 
وزير األشغال العامة بالتعاون مع 
مجلس اخلدمة املدنية بتش����كيل 
جلنة محاي����دة التخاذ االجراءات 
االدارية التأديبية بش����أن ما ورد 
في التقري����ر بخصوص املوظفني 
والعاملني بالوزارة حملاسبتهم على 
جوانب التقصير التي شابت عملهم 

في هذه احلادثة.
وفي هذا اإلطار، أعلنت مصادر 
وزاري����ة ل�»األنب����اء« أن التقرير 
تضمن حتميل املق����اول 80% من 
أسباب اخللل الذي ادى الى توقف 
احملطة والذي حدث بس����بب عدم 
التزامه بتنفيذ بنود العقد وقيامه 
بالضغط على رئيس املهندس����ني 
لتسلم احملطة، فيما حّمل وزارة 
األشغال 20% من األسباب واملتمثلة 
في خط����أ اإلجراءات وعدم أخذها 

من التصميم واالشراف والتنفيذ 
والتش����غيل والصيانة وشرحوا 
للمجلس أس����باب حدوث العطل 
ونتائج التحليل الفني والتحليل 
القانوني وحدود مس����ؤولية كل 
من أطراف التعاقد عن هذا اخللل 
واملسؤولية اجلنائية واالدارية التي 
يتحملها املقصرون واملتسببون 
في حدوثه، كم����ا تضمن التقرير 
مالحظات اللجنة وتوصياتها والتي 
تهدف الى الوقاية من تكرار مثل 

هذه احلوادث.
الوزراء تكليف  وقرر مجلس 
ادارة الفتوى والتشريع بالتنسيق 
العامة إلعداد  مع وزارة األشغال 
االجراءات القانونية املناسبة الحالة 
التقرير بجميع أوراقه ومشتمالته 
الى النيابة العامة مبا في ذلك حتديد 
التي  ش����بهات اجلرائم اجلزائية 
القوانني  تضمنها وأوجه مخالفة 

مريم بندق
عقد مجل����س الوزراء اجتماعا 
صب����اح أمس في مط����ار الكويت 
الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتم����اع صرح وزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
روضان الروضان بأنه بناء على 
أمر صاحب السمو األمير فقد تقرر 
اطالق اسم س����مو األمير الراحل 
املغفور له الشيخ صباح السالم 
على املدينة اجلامعية في الشدادية 
لتكون تس����ميتها »مدينة صباح 

السالم اجلامعية«.
كما رحب املجل����س بالزيارة 
التي سيقوم بها للبالد يوم االثنني 
املقبل رئيس جمهورية الصومال 
الشقيقة شريف الشيخ أحمد متمنيا 
له والوفد املرافق له طيب االقامة 

في البالد.
ثم اطلع املجلس على الرسائل 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من كل من رئيس جمهورية القمر 
الش����قيقة أحمد سامبي  املتحدة 
ورئيس جمهورية السودان الشقيقة 
عمر البشير ومن رئيس جمهورية 
تركي����ا ورئيس اللجن����ة الدائمة 
للتعاون االقتصادي واالجتماعي 
)الكومس����يك( عبداهلل غول ومن 
رئيس مجلس الوزراء بجمهورية 
ايطاليا سيلفيو برلسكوني والتي 
الثنائية بني  تعلقت بالعالق����ات 
الكوي����ت وتلك الدول الش����قيقة 
والصديقة وسبل تنميتها بجميع 

املجاالت وامليادين.
كما شرح سمو رئيس مجلس 
الوزراء للمجلس نتائج الزيارة التي 
قام بها للبالد مؤخرا ملك مملكة 
سوازيالند والتي بحث خاللها سبل 
تعزيز عالق����ات التعاون القائمة 
بني البلدين الصديقني في جميع 

املجاالت وامليادين.
وبناء على قرار مجلس الوزراء 
بتكليف جلنة التحقيق في حادث 
اخللل الذي أصاب محطة مشرف 
لض����خ مي����اه الص����رف الصحي 
ومالبساته وحتديد أسبابه وبيان 
القصور واملسؤولني عنه،  أوجه 
فقد اس����تعرض املجلس التقرير 
النهائ����ي الذي انتهت اليه اللجنة 
واستمع الى ش����رح مفصل قدمه 
رئي����س اللجنة املستش����ار فؤاد 
املاجد ومن أعضاء اللجنة عرضوا 
فيه االطار واملنهج الذي اعتمدته 
اللجنة في عملها والذي استند الى 
منهجية علمية واضحة باالستعانة 
باخلبراء واملتخصصني والفنيني من 
أجل التوصل الى جميع احلقائق 
والتفاصي����ل التي تخ����دم عملية 
التحقيق في جميع مراحل املشروع 

 محمد الصباح
 تلقى رسالة

من هيالري كلينتون

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رس����الة خطية من وزيرة 
خارجية الواليات املتحدة األميركية 
هيالري كلينتون تتصل بالعالقات 
الثنائي����ة بني البلدي����ن الصديقني 

والقضايا محل االهتمام املشترك.

الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجل���س االمة جاس���م اخلرافي 

الشيخ صباح االحمد.
وكان على رأس مودعيه على 
ارض املطار صاحب السمو االمير 

بعد زيارة رسمية للبالد استغرقت 
اربعة ايام اجرى خاللها مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو االمير 

استقبل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحم���د بقاعة 
التشريفات االميرية مبطار الكويت 
الدول���ي ظهر ام���س وبحضور 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
الواليات املتحدة  االحمد رئيس 
االميركية االسبق جيمي كارتر 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حي���ث قدم الش���كر للكويت 
املتواصل واملشهود  على دعمها 
ملختل���ف املنظم���ات والهيئات 
االقليمي���ة والعاملية التي تهدف 
ال���ى دع���م اجلهود االنس���انية 
املختلفة لتخفيف معاناة الشعوب 

احملتاجة.
وحض���ر املقابلة نائب وزير 
الديوان االميري الشيخ  شؤون 

علي اجلراح.
الى ذل���ك غادر مطار الكويت 
الدولي ظهر امس امللك مسواتي 
الثالث ملك مملكة س���وازيالند 
الصديقة والوفد الرسمي املرافق له 

حمد جابر العلي: الهيئات التمريضية والطواقم اإلدارية
والكوادر الطبية السعودية محل فخر وسعادة للكويتيين

الكويت تؤكد أهمية حقوق اإلنسان وتُذكّر بمعاناة الفلسطينيين

الرياض � كونا: أش����اد سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الش����يخ حمد جابر العلي 
باخلدمات الطبية املتقدمة في مرافق ومستشفيات 

وزارة الصحة السعودية.
جاء ذلك خالل اجتماع الشيخ حمد اجلابر 
والوفد املرافق له مع وزير الصحة السعودي 

د.عبداهلل الربيعة في مكتبه بالوزارة امس.
وقال الش����يخ حمد اجلابر عقب االجتماع 
انه نقل لوزير الصحة السعودي شكر وتقدير 
القيادة الكويتية عل����ى العناية اخلاصة التي 
يلقاها املرضى الكويتيون في املستش����فيات 

السعودية.
وأثنى على الدور الكبي����ر لقيادات وزارة 
الصحة السعودية الطبية واالدارية في مختلف 
مناطق اململكة على ما يقومون به جتاه اخوانهم 
املواطنني الكويتي����ني عند تعرضهم للحوادث 
املرورية. كما أشاد الشيخ حمد اجلابر بالتعاون 

القائم واملستمر بني وزارتي الصحة الكويتية 
والس����عودية من خالل استقبال املستشفيات 
الس����عودية لعدد من االطب����اء الكويتيني في 
مختل����ف التخصص����ات جنبا ال����ى جنب مع 
اخوانهم االطباء الس����عوديني في تعاون يأتي 
بناء على توجيهات خادم احلرمني الش����ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. واشار الى ان ما 
تتمتع به وزارة الصحة السعودية من مرافق 
ومستشفيات وكوادر طبية وهيئات متريضية 
وطواقم ادارية »هي محل فخر وسعادة لنا في 

دولة الكويت«.
واضاف ان هذه املبادرات الطبية والعالجية 
من قبل وزارة الصحة السعودية جتاه اخوانهم 
وضيوفهم غير مس����تغربة عليهم فقد شهدت 
مستش����فيات اململكة استقبال حاالت مرضية 
مس����تعصية كثيرة من دول شقيقة وصديقة 
وحتقق بفضل اهلل شفاؤهم وعودتهم لدولهم 

ساملني. واستذكر الشيخ حمد اجلابر مبادرات 
خادم احلرمني الشريفني لفصل التوائم والتي 
جنحت فيها اململكة جناحا مش����رفا واصبحت 
الوجهة االولى على مستوى العالم في عمليات 

فصل التوائم السامية وغيرها.
وقدم دعوة رسمية من وزير الصحة د.هالل 
الس����اير الى نظيره د.عبداهلل الربيعة لزيارة 
الكويت وكذلك قيادات وزارة الصحة السعودية 
لاللتقاء باخوانهم في الكويت لتبادل اخلبرات 

والقاء احملاضرات وتبادل االبحاث الطبية.
وفي نهاية اللقاء قدم الش����يخ حمد اجلابر 
درعا تذكارية لوزير الصحة الس����عودي بهذه 
املناس����بة. ورافق الشيخ حمد جابر العلي في 
زيارته كل من املستش����ار بسفارة الكويت في 
الرياض صالح الصقعبي واملستش����ار ذياب 
الرشيدي والسكرتير الثالث فهد العجمي وامللحق 

الديبلوماسي مشعل املطيري.

االمم املتحدة � كونا: ذكرت الكويت مبعاناة الشعب الفلسطيني في 
االراضي احملتل����ة وما يتعرض له من انتهاكات من قبل قوات االحتالل 
االس����رائيلية خاصة بعد ترحيب مجلس حقوق االنس����ان في جنيڤ 
االسبوع املاضي بتقرير القاضي ريتش����ارد غولدستون الذي دان فيه 

اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مطلع العام احلالي.
جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى االمم املتحدة القاه عضو 
الوفد املستش����ار محمد املطيري امام اللجنة االجتماعية واالنس����انية 
والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والس����تني خالل 
مناقشتها مس����ألة تعزيز حقوق االنسان وحمايتها. وقال املطيري »ال 

يسعنا في هذا املجال ونحن نتحدث عن موضوع حقوق االنسان واهميته 
اال ان نتذكر معاناة الفلسطينيني في االراضي احملتلة واالنتهاكات التي 
يتعرضون لها من قبل قوات االحتالل االسرائيلية وبخاصة ان مجلس 
حقوق االنس����ان التابع لالمم املتحدة قد ناقش تقرير القاضي ريتشارد 
غولدس����تون« الذي اكد حدوث انتهاكات اسرائيلية للحقوق االساسية 
للفلسطينيني. وكان مجلس حقوق االنسان في جنيڤ تبنى يوم اجلمعة 
املاضي تقرير غولدستون وتوصياته االمر الذي اثار مخاوف اسرائيل 
من ان تصل القضية الى مجلس االمن الدولي ومنه الى احملكمة اجلنائية 

الدولية في الهاي حملاكمة مقترفي تلك اجلرائم.

خالل اجتماعه مع وزير الصحة السعودي

الشيخ د.محمد الصباح

مجلس الوزراء: تكليف »الفتوى والتشريع« بإعداد 
اإلجراءات القانونية إلحالة تقرير »مشرف« إلى النيابة

قرر إطالق اسم األمير الراحل الشيخ صباح السالم على المدينة الجامعية في الشدادية

التقرير يحمّل المقاول 80٪ من أسباب الخلل و20٪ لـ»األشغال«
الكويت تستنكر العملية اإلرهابية في سيسـتان بلوشستان اإليراينة

دارين العلي
واف���ق ديوان اخلدمة املدنية على طل���ب وزارة الكهرباء واملاء 
بزيادة رواتب املهندس���ني الوافدين العامل���ني في جميع قطاعات 
الوزارة. وكش���فت مصادر مطلعة ل� »األنب���اء« ان كتاب املوافقة 
تضم���ن زيادة الرواتب ل� 394 مهندس���ا م���ن العاملني في جميع 
القطاعات وتشمل الزيادة 25 دينارا عن كل سنة خدمة بحد أقصى 

250 دينارا للمهندس.

25 دينارًا عن كل سنة زيادة
لـ 394 مهندسًا بـ »الكهرباء«

حنان عبدالمعبود
ش���ّكلت وزارة الصحة جلنة تخصصية مبستشفى الطب 
الطبيعي والتأهيل الصحي لدراسة طلبات العالج في اخلارج 
املتعلقة بالطب الطبيعي برئاسة رئيس قسم الطب الطبيعي 
د.وليد البصيري، على أن تختص اللجنة بدراسة طلبات العالج 
باخلارج للمرضى في مجال العالج الطبيعي والتأهيل الصحي 

بجميع مناطق الكويت .

»الصحة«: تشكيل لجنة لدراسة 
طلبات العالج بالخارج

المحمد يدعو عبدالسالم التريكي 
وبان كي مون لزيارة الكويت

األمم املتح��دة كونا: قام مندوبن��ا الدائم لدى األمم املتحدة 
الس��فير عبداهلل املراد بتقدمي دعوتني من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد إلى كل من رئيس اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة د.علي عبدالس��الم التريكي والس��كرتير العام 
ب��ان كي مون لزي��ارة الكويت. وفي تصريح ل��� »كونا« أمس 
قال الس��فير املراد إن رئيس اجلمعية قبل الزيارة بكل سرور 
وانه س��يلبيها في أقرب فرصة ممكنة، مضيفا أن د.التريكي 
أشاد مبناقب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
كونه كان عميد الديبلوماسيني وتوسط بني اإلخوان العرب مع 

التشديد على متانة العالقات العربية � العربية.


