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خالل مؤمتر صحافي مع نظيره األردني في إطار اجتماعات اللجنة العليا املشتركة 

اخلالد: احلديث عن دعم دولة خليجية
 للمظاهرات إشاعات ال صحة لها

شتاء قارس وان املساعدات التي 
تصل بالرغم من اهميتها اال انها 
ليست بالشكل الذي يضمن كل 
ما يحتاجونه، مشيرا الى انهم 
يتقاس����مون معهم القليل الذي 
ميلكونه وبالرغم من ترحيبه 
بهم وقرار جالل����ة امللك بتأمني 
مالذ آمن لهم اال انه اش����ار الى 
ما يش����كله الالجئون من عبء 
اضافي على االقتصاد األردني، 
مطالبا باحلص����ول على املزيد 
من املس����اعدات من قبل الدول 
واملنظمات الدولية لتوفير ادنى 

متطلبات العيش الكرمي لهم.
وعن افق حل األزمة حتدث 
جودة عن مهمة اخلضر االبراهيمي 
املبعوث األممي واجلامعة العربية 
الى س����ورية الى جانب حديثه 
عن اجتماعات املعارضة، مشيرا 
الى ان اجلميع يدرك ان استمرار 
األزمة من شأنه ان يعود سلبا 
على الشعب السوري وبالتالي 
اجلهود كلها تصب في محاولة 

إلنهاء هذا الوضع.
وكان جودة قد ذكر في بداية 
حديثه وجود تشاور دائم بني 
القيادتني الكويتية واالردنية في 
مختلف قضايا املنطقة الى جانب 

تطابق في وجهات النظر.
 ٭ بيان عاكوم

الى انها رس���الة ودية تعكس 
العالقات االخوية.

 وقف العنف في سورية والبدء 
بمرحلة انتقالية 

وجدد ج����ودة موقف بالده 
الس����ورية  بخص����وص األزمة 
حيث اشار الى ان االردن يؤمن 
باحلل السياس����ي في س����ورية 
وضرورة وقف العنف بش����كل 
فوري والب����دء مرحلة انتقالية 
تضمن وحدة وس����المة اراضي 
سورية وكرامة شعبها. كما دعا 
ردا على س����ؤال عن اجتماعات 
املعارضة السورية الى توحيد 
املعارضة الس����ورية والتحدث 
بصوت واحد وان يكون احلوار 
شامال تشارك فيه كل األطراف. 
وحول زي����ارة وزير اخلارجية 
الروسي الى االردن اشار جوده 
الى ضرورة استمرار احلوار مع 
اجلانب الروسي وقال نحن نريد 
ان نكون جميعا جزءا من احلل 
واجلهد يرمي الى وقف العنف 
والقت����ل ألن الضحايا يزدادون 
وبالتالي من الضروري االستمرار 
في احلوار للوصول الى الهدف.  
أما بخصوص الالجئني السوريني 
على األراضي االردنية فأش����ار 
انه����م مقبلون على  الى  جودة 

بينما كش����ف نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد عن اجتماع 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
واألردن واملغرب األربعاء املقبل 
في املنام����ة لالتفاق على خطة 
العمل التي مت بحثها فيما يتعلق 
باتفاقية الشراكة االستراتيجية 
بني اجلانبني رد الشيخ صباح 
اخلالد على سؤال عما يقال بوجود 
دعم دولة خليجية للمظاهرات 
التي حتص����ل في البالد بالقول 

»هذه اشاعات ال صحة لها«.
والتزم اخلالد خالل املؤمتر 
الصحافي ال����ذي عقده في مقر 
وزارة اخلارجي����ة م����ع نظيره 
االردني ناصر جودة مبناسبة 
الثالث للجنة  انعقاد االجتماع 
العليا املشتركة ردا على سؤال 
عن صحة وجود قوات اردنية في 
البالد بالبيان الذي اوردته وزارة 
الداخلية، مشيرا الى انه »بيان 

واضح وحدد املوقف«.
أما عما ذكره من توقيع اتفاقية 
الداخلية  تعاون بني وزارت����ي 
الكويتية واالردنية وما اذا كان 
له عالقة باملوضوع السابق، قال 
الشيخ صباح اخلالد »التعاون 
مع األردن لي����س وليد اللحظة 
وامنا يع����ود الى الس����تينيات 
العمل والتنس����يق  حيث بدأنا 
والتعاون األمني«، مش����يرا الى 
ان االتفاق بني وزارتي الداخلية 
ينظم اوجه التعاون مس����تقبال 

في جميع املجاالت.

توقيع 8 مذكرات تفاهم

وكان اخلال���د ق���د ذكر انه 
س���ادت روح التفاهم واالخوة 
خالل اجتماعات اللجنة العليا، 
اثمرت  املباحثات  ان  الى  الفتا 
عن توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم شملت أوجه التعاون في 
مجاالت التعليم والتدريب املهني 
الثقافي والصحي  والتع���اون 
والصناعي والتعاون في الشؤون 
اجلمركية وبني وزارتي الداخلية 
والتشاور والتنسيق بني وزارتي 
اخلارجية والتعاون والتدريب 
الديبلوماسي، اضافة الى التوقيع 
على محضر االجتماعات للجنة 
انه  العليا املشتركة. موضحا 
مت االتفاق على وضع برنامج 
زمني مستقبلي ملتابعة تنفيذ 

كل ما مت االتفاق عليه.

اجتماع مرتقب مع الفروف

وردا على سؤال عن اتخاذ 
موقف واضح وصريح من قبل 
دول التع���اون جتاه روس���يا 
والص���ني بخص���وص األزمة 
السورية اشار الشيخ صباح 
اخلال���د ال���ى ان موق���ف دول 
»التعاون« هو املوقف العربي، 
كاشفا عن اجتماع منتصف هذا 
الشهر بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي ووزير خاريجة روسيا 
س���يرغي الفروف حيث سيتم 
خالله بحث كل ما يتعلق باألزمة 
السورية وموقف الدول العربية 

منها.
أم���ا بخص���وص االحت���اد 
اخلليجي فذكر انهم ملتزمون مبا 
ورد في قرار القادة في اجتماعات 
القمة املاضية بأن يكون هناك 
الرياض  قمة خاصة تعقد في 

تبحث هذا املوضوع.

رسالة ودية وشكر لصاحب 
السمو األمير

م���ن جهته، رف���ض وزير 
خارجي���ة األردن ناصر جودة 
ما يقال عب���ر مواقع التواصل 
االجتماعي بوجود قوات اردنية 
في البالد، معتبرا ان هذا اخلبر 
»غير صحيح«، مشيرا الى ان 
األعداد التي »يش���يرون اليها 
عن وجود 11 الف���ا من القوات 
األردنية وايض���ا 20 الفا تدل 
على ع���دم صح���ة اخلبر كما 
انهم يقولون ان اللجنة انعقدت 
لهذا الس���بب ولكنني أؤكد ان 
التعاون م���ع الكويت موجود 
عل���ى جميع املس���تويات منذ 

عقود طويلة«.
وردا على سؤال عن مضمون 
رسالة جاللة امللك والتي سلمها 
الى صاحب السمو األمير اشار 
جودة الى انها تؤكد على عمق 
العالقات والتقدير للكويت على 
مواقفها املس���اندة وتؤكد على 
ضرورة االرتق���اء بالعالقات 
الثنائية مبا هو األفضل واألوسع 
من حيث مجاالت التعاون ودعم 
فكرة ومبدأ الش���راكة، مشيرا 

الشيخ صباح اخلالد ونظيره األردني خالل املؤمتر الصحافي

)هاني الشمري( وزيرا خارجية البلدين يوقعان على مذكرات التفاهم 

جودة: احلديث عن 
وجود قوات أردنية 

في الكويت غير صحيح

توقيع 8 مذكرات تفاهم 
مع األردن بني وزارتي 

الداخلية واخلارجية 
ومجاالت ثقافية 
تعليمية صحية 

اجتماع األربعاء املقبل 
بني »اخلليجي« واألردن 
واملغرب لالتفاق على 
خطة العمل بخصوص 
الشراكة اإلستراتيجية 

جودة سّلم صاحب السمو رسالة خطية من امللك عبداهلل

الشمري: 35 ألف مريض يراجعون الطب النووي سنويًا

الهاشمية الشقيقة ناصر جودة 
والوفد املرافق مبناسبة زيارته 

للبالد.

نشاطا مبجمع األڤنيوز تضمن عمل 
استبيان مع اجلمهور لرصد فكر 
اجلمهور وخرجنا بنتيجة ان 40 
الى 50% من اجلمهور ليس لديهم 
علم عن تخصص الطب النووي كما 
رصدنا ان نحو 80% من اجلمهور 
اس����تفادوا من األس����بوع وابدوا 
اهتماما بعد علمهم بأن التخصص 

دقيق ومهم وغير مضر.
كما ألقت رئيسة اللجنة املنظمة 
عائشة القطان كلمة خالل االحتفال 
قدمت خاللها الشكر لكل من ساهم 
في اجناح أسبوع الطب النووي، 
مبينة ان احتفاالت العام بالطب 
ب����دأت منذ ع����ام 2004  النووي 
بينما ف����ي الكويت في عام 2010، 
وكان االحتفال هذا العام مختلفا 
في ش����عاره حيث حمل ش����عار 
»غّير مفهوم����ك« لتغيير املفهوم 
العام الس����ائد بتخ����وف املريض 
ومرافقيه من الفحوصات اضافة 
الى العزوف الشديد عن التخصص 

في املجال.
حنان عبدالمعبود  ٭

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وزير خارجية اململكة االردنية 

وفيما يتعلق بإمكانية تعرض 
املريض لإلشعاع من خالل قيامه 
بأكثر من فحص في وقت مقارب 
مبرافق وزارة الصحة أكدت عدم 
امكاني����ة ذلك، مش����ددة على ان 
التي يتعرض لها  كمية االشعاع 
املريض اق����ل من املتعارف عليها 
عامليا بنسبة عالية، كما أوضحت 
انه ال ميكن للفرد ان يقوم بفحص 
ف����ي مرفقني مختلف����ني نظرا ألن 
الفحوصات تتم في املستشفيات 
التابعة مل����كان االقامة، الفتة الى 
ان 99% م����ن املرضى يفحصون 
التابعة،  حسب املنطقة الصحية 
مضيفة ان املرضى أنفسهم يخافون 
الفح����ص ويدل����ون بجميع  من 

املعلومات.
من جانبها، قالت اختصاصية 
الكندري ان  أنفال  النووي  الطب 
األسبوع هدف الى توعية اجلمهور 
النووي حتى  الط����ب  بتخصص 
ال تك����ون هناك رهب����ة من اجراء 
فحوصاته، وقد انتقلنا الى جميع 
املستشفيات واملراكز كما نظمنا 

استقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح األحمد بقصر 
السيف امس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وزير 
خارجية اململكة األردنية الهاشمية 
الش����قيقة ناصر جودة والوفد 
املرافق حيث سلم سموه رسالة 
خطية من صاحب اجلاللة امللك 
عبداهلل الثاني بن احلسني ملك 
اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة 
تتعلق بالعالقات االخوية الطيبة 
التي تربط البلدين والش����عبني 
الشقيقني وس����بل تعزيزها في 
جميع املجاالت مبا يخدم املصالح 

املشتركة للبلدين الشقيقني.
وحضر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
من جهته اس���تقبل س���مو 
الش���يخ جابر املب���ارك رئيس 
مجل���س ال���وزراء ام���س في 
قصر السيف وبحضور نائب 

أعلنت رئيسة مجلس أقسام 
الطب النووي د.اميان الشمري ان 
أقس����ام الطب النووي بشكل عام 
بالكوي����ت يتردد عليها ما يقارب 
ال� 35 الف مريض سنويا، مبينة 
ان هذا الع����دد موزع على املراكز 

واملستشفيات املتخصصة.
وأشارت د.الشمري في تصريح 
لها على هامش االحتفال الذي أقامه 
مجلس أقسام الطب النووي لتكرمي 
املشاركني والرعاة ألسبوع الطب 
النووي الذي أقيم في الفترة من 7 
الى 13 من أكتوبر املاضي، الى ان 
كل قسم من أقسام الطب النووي 
يتميز بعمل ما، الفتة إلى ان القسم 
مبستشفى األميري يتميز بقياس 
الكويت  العظام، ومركز  هشاشة 
ملكافحة السرطان يتميز بفحوصات 
أمراض السرطان، ومستشفى مبارك 
يتميز بخدم����ات جهاز التصوير 
البيزيتروني، ومستشفى الفروانية 
يتميز بعالج املفاصل باملواد املشعة 
بينما مركز حامد العيسى ألمراض 

الكلى.
وأكدت د.الشمري تكرمي كل من 
ساهم وحضر في أنشطة األسبوع، 
مبينة ان اكثر ما ميز االحتفال هو 
روح األس����رة الواحدة في الطب 
النووي وأش����ارت الى ان ورش 
العمل واحملاضرات شهدت احتاد 
كل األقسام في العمل والتعاون فيما 
بينها حيث جمعت األنشطة بني 
الكل وأعطتهم اكثر من اي مؤمتر 
آخر، حيث ق����ام االختصاصيون 
ألول مرة بالتخطيط وتنفيذ العمل 
ما جعله مميزا، مش����يرة الى ان 
النووي بالصورة  اسبوع الطب 
التي قدمت يعتبر اضافة الى رصيد 
األقسام من األعمال اجليدة، واثر 
األسبوع على اجلمهور فأصبحنا 
نرى للمرة األولى مرضى يسألون 
عن اخلدم����ات التي يقدمها الطب 
النووي مع ش����تى األمراض مثل 

الديسك وأنواع الفحوصات.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يطلع على رسالة ملك األردن بعد تسلمها من ناصر جودة

د. إميان الشمري وعائشة القطان مع احلضور في اللقاء

الغنيم: الكويت تترأس اجتماعًا مشتركًا لإلعداد
للقمة العربية ـ األفريقية املقرر عقدها في الكويت

»الصحة«: ملتزمون بتنفيذ اتفاقية مكافحة التبغ

»األشغال«: ال خالف بني »املناقصات« و»احملاسبة« حول جسر جابر
قالت وزارة االشغال ان ما 
تناقلته وسائل االعالم عن 
وزير االشغال د.فاضل صفر 
بشأن ترسية مشروع )جسر 

جابر( لم يكن دقيقا.
ال����وزارة في  واوضحت 

تصري����ح ل� »كونا« امس ان 
الوزير د.صفر كان يش����ير 
الى القانون رقم )30/1964( 
اخل����اص بإنش����اء دي����وان 
املادة  احملاسبة وخصوصا 
33 التي تش����ير الى انه »في 

حالة اخلالف في الترس����ية 
على مش����روع بني اجلهات 
احلكومية وديوان احملاسبة، 
فإن اجله����ة احلكومية تلجأ 
الى مجلس الوزراء حلس����م 
انه  هذا اخلالف«. واضافت 

الوزارة  من اجل ذلك جلأت 
الوزراء، وليس  الى مجلس 
صحيحا ان هناك خالفا بني 
املناقص����ات املركزية  جلنة 
وديوان احملاسبة، لذا اقتضى 

التنويه.

املرتقبة كونها متثل حدثا مهما 
من شأنه املساهمة في تكريس 
العالق���ات االس���تراتيجية بني 

العاملني العربي واألفريقي«.
واضاف ان »االحتاد األفريقي 
ينظ���ر بعني التقدي���ر للكويت 
كجسر مهم للتواصل مع العالم 
العربي« نظرا لدورها االقتصادي 
والتنموي على الساحة االفريقية 
ولهذا ج���اءت دع���وة االحتاد 
األفريقي في قمته االخيرة في 
اديس ابابا لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ليكون 

ضيف الشرف في القمة.

احلافظ في تصريح صحافي امس 
الالزمة  الستخالص املؤشرات 
لوضع ومتابعة برامج مكافحة 

التدخني والتوعية باضراره. 
وأوض����ح ان قانون مكافحة 
التدخني واالتفاقي����ة اإلطارية 
الصادرة ع����ن منظمة الصحة 
العاملية تتضمن ش����روطا تلزم 
بوضع حتذي����رات صحية على 
عبوات منتجات التبغ، مبينا انه 
مت مؤخرا وضع صور وعبارات 
حتذيري����ة على عب����وات التبغ 
املستوردة واملتداولة باألسواق 
مبساحة 50% من الواجهة األمامية 

واخللفية لكل علبة. 

حنان عبدالمعبود  ٭

مش���تركا بني اجلامعة العربية 
واالحتاد االفريقي الس���تكمال 
التحضي���رات الفنية واالدارية 
واللوجس���تية للقمة العربية � 

األفريقية.
وقال الغنيم الذي سيترأس 
الوفد الكويت���ي في اجتماعات 
اديس ابابا ان الهدف من اجتماعات 
الغد هو التحضير اجليد لهذه 

القمة لضمان جناحها.
وأك���د ان هن���اك توجيهات 
من نائب رئيس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد  
»بإيالء االهتمام اخلاص لهذه القمة 

والقرارات الوزارية املنفذة له التي 
حتظر التدخني في األماكن العامة 
وحتمي حقوق غير املدخنني من 
مخاطر التدخني الذي يعد السبب 
الرئيسي للوفيات بسبب أمراض 
القلب والش����رايني والسرطان 
املزمنة.   التنفس����ية  واألمراض 
وأضاف الدويري ان الوزارة تقوم 
بتنفيذ حمالت توعية مبخاطر 
التدخني وتقدمي املساعدة لإلقالع 
عنه م����ن خالل عيادات مكافحة 
إلى  التدخني باملناطق الصحية 
جانب الترصد املستمر وإجراء 
املسوحات الصحية للتعرف على 
انتشار  الفعلي ملعدالت  الواقع 
التدخني بني أفراد املجتمع، وقال 
نائب مدير الشؤون املالية حسني 

القاهرة � كونا: تس���تضيف 
العاصمة االثيوبية ومقر االحتاد 
اليوم  اباب���ا  األفريق���ي اديس 
اجتماع���ات حتضيرية خاصة 
بعقد القم���ة العربية االفريقية 
الثالثة املقررة في الكويت العام 
املقبل مبشاركة وفد من اجلامعة 
العربي���ة واالحت���اد االفريقي 

والكويت.
وأك���د مندوبن���ا الدائم لدى 
اجلامعة العربية السفير جمال 
الغنيم ف���ي تصريح ل� »كونا« 
قبيل توجهه الى اديس ابابا امس 
ان الكويت سترأس غدا اجتماعا 

أك����دت وزارة الصح����ة ان 
الكويت ملتزم����ة بتنفيذ بنود 
اتفاقية منظمة الصحة العاملية 
اإلطارية بش����أن مكافحة التبغ 
الت����ي اعتمدتها منظمة الصحة 
العاملية ف����ي مايو 2003.  وقال 
الوزارة املساعد لشؤون  وكيل 
الصحة العامة رئيس البرنامج 
الوطني ملكافحة التدخني د.قيس 
الدوي����ري ان الكوي����ت تعتبر 
التصدي للتدخني أولوية صحية 

تنموية على مستوى الدولة. 
الوزارات  وأكد ان مختل����ف 
والهيئ����ات احلكومي����ة وغير 
احلكومية في البالد تعمل على 
تنفيذ قانون مكافحة التدخني رقم 
15 لسنة 1995 والئحته التنفيذية 

جمال الغنيم

 االستثمار الكويتي في األردن 

االختالفات مع »األوروبي« يتم عالجها خالل اللقاءات 

نتمنى ازدياد طالبنا الدارسني في األردن

وذكر وزير اخلارجية االردني ان االستثمار 
الكويتي في االردن ازداد من 400 مليون دوالر 

قبل 8 سنوات الى 10 مليارات دوالر هذه 
األيام، مشيرا الى ان املستثمر الكويتي كله 

ثقة بالبيئة االستثمارية، مبينا ان الكويت اكبر 
مستثمر في االردن على املستويني العربي 

واألجنبي، مشيدا بتميز العالقات االقتصادية 
ومتأمال البناء على العالقات التجارية ودخولها 
في أفق أوسع. مشيدا بالدعم الكويتي واملنحى 

الذي اقره أصحاب اجلاللة والسمو بدعم 
املشاريع التنموية في األردن.

وباحلديث عن قرار االحتاد االوروبي بإبعاد 
دول اخلليج عن املعاملة التفضيلية قال الشيخ 

صباح اخلالد ان »دول اخلليج لديها سجل 
طويل من العالقات مع االحتاد االوروبي عبر 
آليات محددة واجتماعات متتابعة« مشيرا الى 

وجود اختالف في وجهات النظر واملصالح 
ايضا ولكنه لفت الى ان هذه األمور يتم 

عالجها في ظل اللقاءات واالجتماعات املنتظمة 
التي تعقد بني الطرفني على مستوى وزراء 

اخلارجية.

ذكر الشيخ صباح اخلالد ان الكويت حريصة 
على ان يتلقى ابناؤها التحصيل العلمي في 
أماكن مشهود لها بالتقدم في هذا املجال كما 

هو متوافر في األردن متمنيا ازدياد اعداد 
الطالب الكويتيني الدارسني في األردن في 

املرحلة املقبلة.

د.قيس الدويري

خالل تكرمي إخصائيي الطب النووي املشاركني في األسبوع اخلاص بهم


