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العبادي يثمّن استضافة الكويت مؤمتر املانحني إلعادة إعمار العراق
بغداد - كونا: ثمن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مسارعة الكويت في املبادرة الستضافة مؤمتر املانحني 
إلعادة إعمار العراق. وأعرب العبادي في مؤمتر صحافي عن امتنانه لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لترحيبه باستضافة املؤمتر املقرر مطلع العام املقبل في الكويت. وأعرب العبادي عن أمله في أن يحظى العراق 
بدعم دولي كبير في مؤمتر الكويت حتى إن كان ذلك الدعم عن طريق توجيه االستثمارات إلى العراق دون تقدمي 
منح مالية مباشرة. وأكد أن العراق سيشجع رجال األعمال والشركات على االستثمار في العراق وفي عدد من 
القطاعات املهمة مثل قطاع السكن وقطاع املدارس واخلدمات األساسية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ ناصر صباح األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك 

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء وناصر صباح األحمد

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

الشيخ نواف األحمد. 

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ جـابـــر 

الـمبارك.

واســتقبل ســموه بقصر بيان صباح أمس 
النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ولي العهد استقبل املبارك و4 وزراء

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك. 
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان 
صبــاح أمس النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد.  واســتقبل سموه بقصر بيان أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد. 
واســتقبل ســمو ولي العهد بقصر بيان 

أمس وزير املالية د.نايف احلجرف.
واســتقبل ســمو ولي العهد بقصر بيان 

أمس وزير اإلعالم محمد اجلبري.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد بقصر بيان الشــيخ فهد جابر 
العلي، حيث أهدى سموه نسخة من رسالة 
الدكتوراه بعنوان »دراســة جتريبية حول 
أساليب إدارة النزاعات في الشرق األوسط« 
وقد شكره ســموه على هذا اإلهداء، متمنيا 

له دوام التوفيق والنجاح.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

سمو ولي العهد مستقبال محمد اجلبري 

السبيعي: خطط واستعدادات ملواجهة أي أزمات أو كوارث
فرج ناصر

ترأست وكيل وزارة اخلدمات 
باإلنابة بثينة السبيعي االجتماع 
األول للجنة »حاالت الطوارئ« 
بحضور وكالء الوزارة ومديري 
مختلف القطاعات، لبحث خطط 
البديلــة  الطــوارئ واخلطــط 
واالستعدادات املختلفة ملواجهة 
االزمات والكــوارث واحلروب. 
وقالت الســبيعي، في تصريح 
صحافي عقب االجتماع اول من 
امس، انه مت التنسيق سلفا مع 

وزارة الداخلية خالل االجتماع 
الذي ضم معظم جهات الدولة، 
علــى تشــكيل جلــان لرصــد 
استعدادات الوزارات ملواجهة كل 
االحتماالت واإلجراءات املتخذة 
بشــأن خطة العمــل في حاالت 
الطوارئ، مشــيرة إلــى أنه مت 
تشــكيل فريق عمل منبثق من 
اللجنة ملتابعة االماكن احليوية 
التابعــة للوزارة  واحلساســة 
بشــكل مســتمر ورفــع تقرير 
مفّصل للجنة ليتم عرضه بعد 
ذلك على وزير الدولة لشؤون 

اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمــات د.جنان بوشــهري، 
إضافة الى تكليف أعضاء اللجنة 
بالتنســيق مع وزارة الداخلية 
ملتابعة جاهزية املالجئ التابعة 
للوزارة وعمل الصيانة الالزمة 
لها. ولفتت السبيعي الى انه مت 
بحث خطط الطوارئ واخلطط 
البديلة واالســتعدادات التي مت 
اتخاذهــا للوقــوف علــى بيان 
مــدى اجلاهزيــة واالســتعداد 
والتنسيق بني االجهزة والفرق 
املعنيــة مبجــاالت التعامل مع 

حاالت الطوارئ، مؤكدة ضرورة 
مراجعــة خطــة عمل الــوزارة 
وحتديثها باستمرار لتالفي أي 
سلبيات. وأكدت أهمية اتخاذ كل 
االستعدادات وإجراءات احلماية 
الالزمــة لضمان أمن وســالمة 
جميع املوظفني واملنشآت وتوفير 
جميع سبل وتدابير احلماية وفقا 
خلطط الطوارئ احملددة في هذا 
الشأن. وذكرت ان اللجنة تهدف 
الى التحكم والتقليل من اآلثار 
املترتبة عنــد حدوث اي كارثة 
وتنظيم طريقة للتعامل معها.

بثينة السبيعي

رئيس األركان بحث مع قائد
قوات »درع اجلزيرة« مواضيع مشتركة

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر مبكتبه صباح 
أمس، قائد قوات درع اجلزيرة املشتركة 
اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري والوفد 
املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
 حيث مت خالل اللقاء، تبادل األحاديث 
الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل 
تطويرها وتعزيزها.  حضر اللقاء معاون 
رئيس األركان لهيئة العمليات واخلطط 

العميد الركن محمد عبداهلل الكندري.
ثــم انتقل قائــد قــوات درع اجلزيرة 
املشــتركة الى هيئة العمليات واخلطط، 
حيث التقى مبعاون رئيس األركان لهيئة 
العمليات واخلطــط العميد الركن محمد 
عبداهلل الكندري وعدد من ضباط الهيئة 
حيــث مت خالل اللقــاء تبــادل االحاديث 
الودية ومناقشة أوجه التعاون التنسيق 

العسكري.
وفي ختام اجلولة توجه اللواء الركن 
وليــد بن فالح الظاهري، الى قيادة القوة 
البرية، حيث كان في استقباله آمر القوة 
البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح، 

وعدد من كبار ضباط القوة البرية.
 حيث مت تبادل االحاديث الودية ضمن 
محور الزيارة بعد ذلك اقيمت مأدبة غداء 

على شرف قائد قوات درع اجلزيرة املشتركة 
اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري. وكان 
قائد قوات درع اجلزيرة املشتركة اللواء 
الركــن وليد بن فالح الظاهري وصل إلى 
البالد والوفد املرافق له مساء أمس األول 
وكان في استقباله مدير العمليات املشتركة 
العميد الركن محمد عبدالعزيز الظفيري 

وعدد من ضباط الهيئة.
من جانب آخر، استقبل رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد اخلضر 
مبكتبــه صباح أمــس منتخــب الكويت 
العســكري للتايكواندو وذلك حلصولهم 
علــى 5 ميداليــات وكأس أفضل منتخب 
بالبطولة العربية العسكرية والتي أقيمت 
في جمهورية تونس الشقيقة، حيث قام 
اخلضر بتقدمي التهنئة لهم، ودعاهم إلى 
متابعــة اإلجنازات املميــزة، داعيا املولى 
عز وجل أن يدمي نعمة األمن واألمان على 
أبنــاء هذا الوطن املعطاء حتت ظل قيادة 
صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

عهده األمني.
حضر اللقــاء معاون رئيــس األركان 
لهيئة العمليــات واخلطط العميد الركن 
محمد عبــداهلل الكنــدري ومدير االحتاد 
الرياضي العسكري العميد الركن إبراهيم 

علي الكندري.

رئيس األركان الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري

اللواء الركن خالد الصالح واللواء الركن وليد الظاهري والعميد الركن محمد الكندري
يتوسطون عددا من كبار ضباط القوة البرية

»الصحة« تستضيف 22 استشارياً خالل يناير

تأمني الشبكتني الكهربائية واملائية استعداداً لصيف 2018
الكهربــاء  أعلنــت وزارة 
واملــاء ان كل قطاعاتها تعمل 
على تأمني احتياجات الشبكتني 
الكهربائية واملائية استعدادا 

لصيف عام ٢٠١٨.
وقال الوكيل املساعد لقطاع 
تشغيل وصيانة محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه في 
الوزارة فؤاد العون في تصريح 

صحافي ان القطاع يجري أعمال 
الصيانــة وتطويــر األنظمة 
واإلصالحــات لوحدات إنتاج 

طاقتي الكهرباء واملاء.
وأضاف العون ان التنسيق 
يجري بهذا الشأن مع مؤسسة 
الكويتية وشركاتها  البترول 
التابعة لتأمني حاجات محطات 
الكهربائيــة  الطاقــة  توليــد 

وتقطير املياه من الوقود الالزم.
وأوضح ان برنامج الصيانة 
الســنوية في جميع محطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه 
يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر 
حتــى نهاية مايــو، مبينا انه 
تتم خالل هــذه الفترة أعمال 
الالزمــة للوحدات  الصيانــة 
البخارية والغازية واملقطرات 

العكســي  التناضح  ووحدات 
واملساعدات.

وذكر انه خالل هذه الفترة 
تقوم الوزارة بأعمال الصيانة 
املشــتركة واخلاصة وأعمال 
التحديث والتطوير للمحافظة 
على اســتمرارية عمل جميع 
الكهرباء واملاء  وحدات إنتاج 
بأعلى كفاءة وجاهزية استعدادا 

ملوسم الصيف.
وقــال ان برنامج الصيانة 
السنوي الفعلي لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ 
بــدأ فــي األســبوع األول من 
ســبتمبر املاضــي ومســتمر 
فــي جميــع محطــات القوى 
امليــاه  الكهربائيــة وتقطيــر 
لوحدات التوربينات البخارية 
والغازية ووحدات تقطير املياه.

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

 أكد مديــر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم مشعل العنزي 
على جاهزيــة وزارة الصحة 
في بداية العــام اجلديد ٢٠١٨ 
الســتقبال نخبــة جديدة من 
األطباء االستشاريني املتميزين 
مــن دول العالم ومن مختلف 
التخصصــات الطبيــة املهمة 
والبالــغ عددهــم  ٢٢ طبيبــا 
استشــاريا خالل شهر يناير 
املقبــل وذلــك بالتخصصات 
التالية: »امراض الدمـ  جراحة 

العظــام ـ جراحــة األطفــال ـ 
حــروق وجراحــة جتميــل ـ 
ـ  األنــف واألذن واحلنجــرة 
طب العيون ـ جراحة املسالك 
ـ  ـ جراحــة األورام  البوليــة 
التخدير  ـ  جراحة األعصــاب 
والعناية املركزةـ  طب األطفال 
ـ القلب ـ االمراض الوراثية«.

واضاف العنزي أن هؤالء 
األطباء سيقومون خالل فترة 
تواجدهــم في البــالد بتقدمي 
االستشارات الطبية واملشاركة 
بعالج احلاالت الدقيقة للمرضى 
الكويتيني واملقيمني على حد 
ســواء، مشــددا علــى اهمية 

الزيارات الشــهرية  مثل هذه 
لألطباء االستشاريني العامليني 
لصقــل اخلبــرات الطبية من 
خالل املشــاركة في النشــاط 
الطبــي العلمي عبــر البرامج 
واحملاضــرات التــي تعقدهــا 
وزارة الصحة ودعم التعليم 
الطبي املستمر.   ولفت العنزي 
الى ان االطباء االستشــاريني 
الذين ستســتضيفهم  الزوار 
الــوزارة خــالل شــهر يناير 
الرعايــة  القــادم ســيقدمون 

الدقيقة  واخلدمات الصحيــة 
فــي املستشــفيات واملراكــز 
التالية: »مركز الكويت ملكافحة 
الســرطانـ  مستشفى الرازي 
ـ مستشــفى ابن سينا ـ مركز 
البابطــني للحــروق وجراحة 
التجميل ـ مستشــفى العدان 
ـ مركز البحر للعيون ـ مركز 
صباح األحمد للمسالك البولية 
ـ مستشفى الصباحـ  مستشفى 
الفروانيةـ  مركز صباح األحمد 

للقلب ـ مستشفى األميري«. مشعل العنزي 

اخلضر استقبل املنتخب العسكري للتايكواندو

تسلم رسالة دكتوراه من فهد جابر العلي

شدد خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز على »حتمية التصدي وبحزم ألي شبهة فساد«

الصالح: الشفافية في عمل »املناقصات« تنأى به عن الشبهات
أكــد نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الــوزراء أنس الصالح 
ضرورة العمل على رفع كفاءة 
اجلهــاز املركــزي للمناقصات 
العامة »وأن يكون مبدأ الشفافية 
هو األساس في عمله للنأي به 
عن مواطن الشــبهات«. وذكر 
بيان صحافي صادر عن مكتب 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء أمس األربعاء أن الوزير 
الصالح شــدد خالل استقباله 
رئيس وأعضــاء مجلس إدارة 
اجلهــاز املركــزي للمناقصات 
العامة مبناسبة تعيني أعضاء 
جدد في مجلــس إدارة اجلهاز 
على »حتمية التصدي وبحزم 
ألي شبهة فساد أو تضارب في 
املصالــح بوصفهما من األمور 
التــي تعوق عمــل اجلهاز وما 
يتوجــب عليــه أن يتحلى به 
مــن نزاهــة وشــفافية«. وأكد 
أن »اختيــار صاحــب الســمو 
األميــر لهــم إمنا يعكــس ثقة 
ســموه بهــم وحرص ســموه 
في الوقت ذاتــه على حتصني 
اجلهاز ودعمه بالكفاءات ومبا 

يضمن له العمل في بيئة تنأى 
بــه عن مواطــن الزلل وتبعده 
عن منطقة الشبهات«. وأعرب 
الوزيــر الصالح عــن متنياته 
بالتوفيــق والنجــاح لرئيس 
وأعضــاء مجلس إدارة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وأن 
يســدد اهلل خطاهم لكل مافيه 

خير ومصلحة الكويت.

يذكر أن مجلس الوزراء أحال 
في جلسته يوم االثنني املاضي 
تقرير اللجنة القضائية املكلفة 
»بالتحقق مما أثير من شبهات 
في اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة« إلى هيئة مكافحة الفساد 
التخاذ ما تراه في شأن التقرير. 
كما اعتمد املجلس - في ضوء 
قبول االستقالة املقدمة من بعض 

أعضــاء مجلــس إدارة اجلهاز 
العامة  املركــزي للمناقصــات 
- مشــروع مرســوم بتعيــني 
أعضاء في مجلس إدارة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وهم 
د.رنا الفــارس نائبة للرئيس 
واألعضاء حامد العلبان وبدر 
الدويســان ود.محمد العيسى 

وعادل خريبط.

أنس الصالح مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 

مواعيد عمل االستشاريني على موقع األنباء اإللكتروني
www.alanba.com.kw 

القيادة السياسية 
حريصة على حتصني 

اجلهاز ودعمه 
بالكفاءات


