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املشروع يقع في منطقة القصر على قطعة أرض مساحتها 235 ألف متر مربع مجاورة ملوقع املستشفى القائم

األمير اطلع على مشروع بناء مستشفى اجلهراء اجلديد
مربع. 

أما مبنى مواقف سيارات العموم 
فيتكون من سرداب ودور أرضي 
وخمسة طوابق مبساحة بناء 
105.000 متر مربع يحتوي على 

2900 موقف سيارات. 
ويتكون مبنى مواقف سيارات 
املوظفني من سرداب ودور أرضي 
وخمسة طوابق مبساحة بناء 
61.3 الف متر مربع يحتوي على 

1.66 ألف موقف. 
وستكون محطة الكهرباء على 
مس����احة 1.8 ألف مت����ر مربع 
بالتنسيق مع وزارة الكهرباء 

واملاء.

عام يخدم كافة شرائح املجتمع 
من املواطنني واملقيمني ويحتوي 

على 1171 سريرا. 
ويتكون مركز طب األسنان من 
س����رداب ودور أرضي وعدد 2 
طابق مبساحة بناء 28.000 متر 
مربع ويحتوي على 104 عيادات 

أسنان. 
ويتكون مبن����ى إدارة املنطقة 
الطبية من سرداب ودور أرضي 
وأول مبس����احة بناء 5.2 آالف 

متر مربع. 
وتتكون محطة اخلدمات املركزية 
من سرداب ودور أرضي وأول 
مبس����احة بن����اء 19.3 ألف متر 

مربع مجاورة ملوقع مستشفى 
اجلهراء القائم ومقس����مة على 

النحو اآلتي: 
٭ 215 ألف متر مربع مساحة 

املوقع اجلديد بعد اإلضافة. 
٭ 20 ألف متر مربع مس����تقلة 
من أرض مستش����فى اجلهراء 

احلالي. 
ويحتوي املشروع على سبعة 
مبان منفصلة عن بعضها البعض 

كالتالي: 
مبنى املستش����فى الرئيس����ي 
ويتكون من سرداب ودور أرضي 
و14 طابقا مبساحة بناء 426.000 
متر مربع ويتميز بأنه مستشفى 

بناء على التوجيهات السامية 
من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببناء مستشفى 
جديد في محافظة اجلهراء قام 
الوكيل بالشؤون املالية واالدارية 
بالدي����وان األميري عبدالعزيز 
اسحق بتقدمي شرح واف لسموه 
حول مش����روع بناء مستشفى 
اجلهراء اجلديد.  وذلك بحضور 
نائب وزير الش����ؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح. 
ويقع مشروع مستشفى اجلهراء 
اجلديد ف����ي محافظة اجلهراء، 
منطق����ة القصر عل����ى قطعة 
أرض مس����احتها 235 ألف متر 

صاحب السمو االمير يطلع على مشروع املستشفى من عبد العزيز اسحق بحضور الشيخ علي اجلراح واملستشار محمد ابو احلسن

مجسم ملشروع املستشفى

مبنى املستشفى

صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء وهنأ رئيس باكستان بانتخابه

األمير شهد أداء اليمني الدستورية للديبلوماسيني اجلدد: اعملوا 
على تعزيز وتقوية روابط الكويت مبختلف الدول دعماً للتعاون الدولي

التي نالوها ليكونوا  الثقة 
سفراء لوطنهم ويعملوا على 
تقوية وتعزيز العالقات بني 
الكويت والدول املعتمدين فيها 
ويؤكد على املكانة الرفيعة 
التي تتمتع بها الكويت في 

املجتمع الدولي.
م���ن جانب آخ���ر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الرئيس ممنون حسني  إلى 
رئيس جمهورية باكستان 
االسالمية الصديقة املنتخب 
عب���ر فيها س���موه خالص 
انتخابه  تهانيه مبناس���بة 
رئيسا جلمهورية باكستان 
االسالمية، متمنيا سموه له 
كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات 
الطيبة بني الكويت وجمهورية 
باكستان االسالمية الصديقة 
املزيد من التطور والنماء. 

 كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئ���ة إلى الرئيس ممنون 
حس���ني رئي���س جمهورية 
باكستان االسالمية الصديقة 
املنتخب عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
انتخابه رئيسا جلمهورية 
باكستان االسالمية الصديقة، 
متمنيا سموه له كل التوفيق 
والس���داد وموفور الصحة 

والعافية.
وبعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

راية الوطن في جميع احملافل 
واملناس���بات الدولي���ة وان 
يولوا جل اهتمامهم بأوضاع 
املواطنني الكويتيني باخلارج 
التوفيق  متمنيا لهم سموه 
التي  والس���داد في مهامهم 
أس���ندت اليهم وان يكونوا 

خير سفراء لبلدهم.
من جانبهم، عبر رؤساء 
الديبلوماس���ية  البعث���ات 
والقنصلي���ة عن ش���كرهم 
وتقديره���م لس���موه وان 
توجيهات س���موه ستكون 
نبراس���ا لهم في العمل في 
تفعيل اواصر الصداقة ومد 
جسور التعاون التي تربط 
الكويت مع جميع دول العالم 
الشقيقة والصديقة مبا يحقق 
مصالح الدولة العليا ويعزز 

مكانتها اقليميا ودوليا. 
 حض���ر املقابل���ة وكيل 
العهد  ديوان س���مو ول���ي 
لشؤون املراسم والتشريفات 
الشيخ مبارك صباح السالم 

احلمود.
بدوره، اس���تقبل س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك في قصر السيف 
امس نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد حيث 
قدم لسموه عددا من رؤساء 
الديبلوماس���ية  البعث���ات 
والقنصلية وذلك مبناسبة 
تعيينه���م ف���ي مناصبهم 

اجلديدة.
وقد هنأهم س���موه على 

سفيرا فوق العادة ومفوضا 
لدولة الكويت لدى جمهورية 
االرجنتني الصديقة، وذياب 
الرش���يدي قنصال  فرحان 
عام���ا لدول���ة الكويت لدى 
دول���ة االم���ارات العربي���ة 
املتحدة الش���قيقة في امارة 
الش���مالية،  دبي واالمارات 
وجاسم محمد البديوي سفيرا 
فوق العادة ومفوضا لدولة 
الكويت لدى جمهورية كوريا 
الصديق���ة، وطالل منصور 
الهاجري سفيرا فوق العادة 
ومفوضا لدولة الكويت لدى 
جمهورية السودان الشقيقة، 
وعيادة مبرد السعيدي سفيرا 
فوق العادة ومفوضا لدولة 
ل���دى جمهورية  الكوي���ت 
البرازيل االحتادية الصديقة، 
وصادق محمد معرفي سفيرا 
فوق العادة ومفوضا لدولة 
الكويت لدى جمهورية النمسا 
الصديق���ة، وعبدالناص���ر 
محم���د بوخض���ور قنصال 
عام���ا لدول���ة الكويت لدى 
ايطاليا الصديقة  جمهورية 
)مدينة ميالنو(، وخالد بدر 
املطيري قنصال عاما لدولة 
الكويت لدى جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة في مدينة 
)هونغ كونغ( ومنطقة مكاو 
االدارية اخلاصة. وقد دعاهم 
سموه الى العمل على تقوية 
وتعزيز العالقات بني الكويت 
والدول املعتمدين لديها مبا 
يتماشى مع مصالح الكويت 
وسياستها اخلارجية واعالء 

الى ذلك استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف 
صباح امس س���مو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
واس���تقبل س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف 
أم���س نائب رئيس  صباح 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الش���يخ صباح  اخلارجية 
اخلالد حيث قدم لس���موه 
البعثات  عددا من رؤس���اء 
والقنصلية  الديبلوماسية 
وذلك مبناسبة تعيينهم في 

مناصبهم اجلديدة. 
 صالح مب���ارك املطيري 

السامية للعمل  بتوجيهاته 
على تعزيز وتقوية الروابط 
بني الكويت والدول املعتمدين 
الدولي  فيها دعما للتعاون 
وخدمة املصالح املش���تركة 
متمنيا س���موه له���م دوام 
التوفي���ق والنجاح خلدمة 
وطنهم العزيز ورفع رايته. 
وحضر مراس���م أداء القسم 
الديوان  نائب وزير شؤون 
األميري الشيخ علي اجلراح 
ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير السفير أحمد فهد الفهد 
ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل 
ومدير إدارة املراسم بوزارة 
اخلارجية الس���فير ضاري 

العجران.

االحتادي���ة، وصادق محمد 
معرفي مبناس���بة تعيينه 
سفيرا فوق العادة ومفوضا 
لدولة الكويت لدى جمهورية 
النمسا، وعبدالناصر محمد 
بوخضور مبناسبة تعيينه 
الكويت  قنصال عاما لدولة 
لدى جمهورية ايطاليا مبدينة 
ميالنو، وخالد بدر املطيري 
مبناسبة تعيينه قنصال عاما 
لدولة الكويت لدى جمهورية 
الصني الشعبية في مدينة 
هونغ كونغ ومنطقة مكاو 
االدارية اخلاصة حيث أدوا 
اليمني الدستورية أمام سموه 
مبناس���بة تس���لمهم مهام 

منصابهم اجلديدة.
وق���د زوده���م س���موه 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح أمس سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
كم���ا اس���تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح 
أمس نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد حيث 
قدم لس���موه صالح مبارك 
املطيري مبناس���بة تعيينه 
سفيرا فوق العادة ومفوضا 
لدولة الكويت لدى جمهورية 
االرجنت���ني، وذياب فرحان 
الرشيدي مبناسبة تعيينه 
الكويت  قنصال عاما لدولة 
لدى دولة االمارات العربية 
املتح���دة ف���ي إم���ارة دبي 
واالمارات الشمالية، وجاسم 
البديوي مبناس���بة  محمد 
العادة  تعيينه سفيرا فوق 
ومفوضا لدولة الكويت لدى 
جمهورية كوري���ا، وطالل 
الهاجري مبناسبة  منصور 
العادة  تعيينه سفيرا فوق 
ومفوضا لدولة الكويت لدى 
جمهورية السودان، وعيادة 
الس���عيدي مبناسبة  مبرد 
العادة  تعيينه سفيرا فوق 
ومفوض���ا لدول���ة الكويت 
ل���دى جمهوري���ة البرازيل 

صادق معرفي يؤدي  اليمني الدستورية امام صاحب السموصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا الشيخ صباح اخلالد والديبلوماسيني اجلدد

ولي العهد 
للديبلوماسيني: 

احرصوا على إعالء 
راية الوطن في جميع 

احملافل واهتموا 
بأوضاع الكويتيني 

في اخلارج

رئيس الوزراء هنأ 
السفراء اجلدد وأكد 
املكانة الرفيعة التي 

تتمتع بها الكويت في 
املجتمع الدولي

»الصحافيني«: على اجلميع ممارسة احلرية املسؤولة
اعربت جمعية الصحافيني عن تقديرها 

وشكرها العميق ملبادرة سمو االمير حفظه 
اهلل بالعفو عن كل من صدر بحقه حكم نهائي 

في قضايا املساس بالذات االميرية.
ووصف امني سر اجلمعية فيصل القناعي 
املبادرة االميرية باملبادرة االبوية الكرمية 
الصادرة من اب البنائه وتدل على الروح 
االنسانية واالبوية التي يتمتع بها سمو 

االمير حفظه اهلل وهي ترجمة ملعنى العفو 
عند املقدرة.

وتؤكد اجلمعية على ضرورة استثمار هذه 

املبادرة االميرية الكرمية واالستفادة مما 
حدث لبعض من جتاوزوا حدود املسؤولية 

ومارسوا احلرية املتاحة بشكل خاطئ يخالف 
الدستور وقانون اجلزاء الذي يحظر التعرض 

للذات االميرية.
وتشير اجلمعية الى اننا في الكويت نتمتع 
مبساحة كبيرة من احلرية وبسقف مرتفع 

من حرية التعبير عن الرأي ولكن يجب على 
اجلميع ان ميارس احلرية املسؤولة التي 

تعتبر الضمان االكيد للمحافظة على مكاسب 
احلرية التي نعتز ونفخر بها.


