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صاحب السمو هنأ ملكة بريطانيا مبناسبة عيد ميالدها: 

عالقات تاريخية وطيدة تربط البلدين الصديقني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشــمالية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
ذكــرى عيد ميالد جاللتها، متمنيــا لها موفور الصحة 
والسعادة، مشيدا ســموه مبا شهده البلد الصديق في 
عهد جاللتها من إجنازات حضارية في مختلف املجاالت، 
ومؤكدا سموه عمق ورسوخ العالقات التاريخية والوطيدة 
التي تربط البلدين والشعبني الصديقني، راجيا سموه 
للمملكــة املتحدة وشــعبها الصديق املزيــد من الرقي 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشــمالية 
الصديقة، ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة عيد 

ميالد جاللتها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمدببرقية تهنئة مماثلة.

انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا املشتركة
بني الكويت والبحرين الثالثاء املقبل

املنامــة - كونــا: تعقــد 
البحريــن والكويــت أعمال 
العليــا املشــتركة  اللجنــة 
للتعــاون بــني البلديــن في 
املنامــة يوم الثالثــاء املقبل 
لبحث سبل تعزيز العالقات 
والعمل املشــترك في شــتى 

القطاعات.
ومن املقرر أن تشهد أعمال 
الدورة العاشرة للجنة توقيع 
عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تدعم كل جوانب 
العالقات بني البلدين وسبل 
تعزيزها في مختلف املجاالت 
واالقتصاديــة  السياســية 

السلك الديبلوماسي سفيرنا 
لدى البحرين الشــيخ عزام 
الصبــاح أمس أهمية انعقاد 
أعمال الدورة العاشرة للجنة 
العليا املشتركة بني البلدين 

والتي تستمر يومني.
وأوضــح فــي تصريــح 
لـــ »كونــا« ان عقــد اللجنة 
املشتركة بني البلدين سيتيح 
آفاقا جديدة للتعاون األخوي، 
مؤكدا أنها ستضيف لبنة قيمة 
في صرح العالقات املتميزة 
بــني البلديــن، مؤكــدا عمق 
العالقات التاريخية واألخوية 
الكويــت  بــني  واملتميــزة 

والبحرين وحرص الطرفني 
على تعزيزها وتطويرها.

املقــرر أن تعقــد  ومــن 
العاشــرة للجنــة  الــدورة 
العليــا املشــتركة برئاســة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ  وزيــر اخلارجيــة 
صباح اخلالد ووزير خارجية 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد 

آل خليفة.
يذكر أنه مت التوقيع على 
اتفاقية تأسيس اللجنة العليا 
املشتركة للتعاون بني الكويت 
والبحريــن فــي الكويت في 

الثالث من سبتمبر ٢٠٠١.

السفير الشيخ عزام الصباح 

والتجارية  وثقافيا وغيرها.
وفي هذا اإلطار  أكد عميد 

الروضان: تذليل جميع العقبات إلجناز »مبنى الركاب اجلديد« بالوقت احملدد

فرج ناصر

وجــه وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون اخلدمــات خالد الروضان 
بحل أي معوقــات أو صعوبات قد تواجه 
تنفيذ مبنى الركاب اجلديد، وتذليل جميع 
العقبات أمامه، لتسهيل إجناز املشروع في 
الوقت احملدد. وأعرب الروضان، خالل جولة 
تفقدية على املشــروع بهدف االطالع على 
آخر املستجدات وسير العمل فيه أمس، عن 
فخره بوجود الكوادر الوطنية في املشروع 
سواء العاملني باجلهات احلكومية أو شركات 

القطاع اخلاص.
وكان في استقبال الوزير الروضان مدير 
عام اإلدارة العامة للطيران املدني م.يوسف 
الفوزان ومهندســون من الطيران املدني، 
وممثلو وزارة األشــغال من املشرفني على 
املشــروع، إضافة إلى مستشــار املشروع 

»فوستر« والشركة املنفذة »ليماك«.

من ناحيته، قدم مستشار املشروع خالل 
اجلولة شرحا للمراحل وطرق التنفيذ وأهم 
النقاط الفريدة للمشروع، مبينا انه يتألف من 
 ،T3 مراحل تتضمن مبنى الركاب اجلديد ٢
ومبنى مواقف السيارات والطرق الداخلية 
واخلدمــات، عــالوة على مواقــف وممرات 
الطائرات، حيث تنفذ وزارة األشغال املرحلة 
األولى من املشــروع وهي عبارة عن مبنى 
مبساحة بناء تبلغ 75٠ ألف متر مربع وبأكثر 
من 5٠ بوابة للطائرات، حيث يسع املبنى ٢5 
مليون مسافر سنويا، أما املرحلة الثانية فهي 
في طور الطرح، واملرحلة الثالثة ســتكون 

في نهاية مراحل التصميم.
وفــي اخلتام، تقدم الروضان بالشــكر 
للقائمني على املشروع، معربا عن اعتزازه 
بهذا الصرح الفريد للكويت والذي دشن من 
قبل صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك.

أعرب خالل جولة تفقدية على املشروع عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة به سواء من اجلهات احلكومية أو شركات القطاع اخلاص

الروضان خالل جولة تفقدية في املشروعالوزير خالد الروضان وم.يوسف الفوزان يتوسطان فريق العمل في املشروع 

..ويطلع على احد مخططات املشروعالروضان متفقدا احد جوانب املشروع 

بروتوكول لتطعيم »الفئات اخلطرة« 
ضد التهاب الكبد »أ« والسحايا و7 دنانير قيمة اجلرعة

طرح اتفاقية طرق مدينة صباح األحمد السكنية 
بعد موافقة اجلهات الرقابية

عبدالكرمي العبداهلل

اعتمدت وزارة الصحة بروتوكوال 
لتطعيم الفئات اخلطرة بطعمي الكبد 

الوبائي »أ« والسحايا.
وتضمــن البروتوكول الذي تنفرد 
»األنباء« بنشره اعطاء طعم التهاب الكبد 
»أ« بواقع جرعتني على اال يقل الفاصل 
بينهما عن 6 أشــهر لفئــات االختطار 
وهم مخالطو مرضــى التهاب الكبدي 
»أ«، واملرضى املصابون بأمراض الدم 
الذيــن يعتمدون على نقــل الدم مدى 
احليــاة، واألفراد الذيــن لديهم قصور 
مناعي مرضــي او من األدوية املثبطة 
للمناعــة، متعاطــو االدويــة املخدرة 
سواء باحلقن او الفم، مرضى أمراض 
الكبد املزمنة وزراعة الكبد، ومتداولو 
االغذية، والعاملون في الصرف الصحي، 

والعاملــون مع الزواحف واحليوانات 
واملسافرون الى الدول عالية الوبائية.

وتضمن البروتوكول حتصيل رسم 
مالي قــدره 7 دنانير للجرعة الواحدة 
من طعم الكبد »أ« من غير الكويتيني، 
ويشــمل التحصيل من فئات متداولي 
االغذية ومن في مســتواهم، العاملون 
في إصالح الصــرف الصحي بالقطاع 
اخلــاص، والعاملــون مــع للزواحف 
واحليوانات واملسافرون للدول الوبائية 
املرتفعة للمــرض، ويكــون التطعيم 
مجانــا للكويتيني ومن في مســتواهم 
مــن املســافرين للــدول ذات الوبائية 
املرتفعة على ان تكون اجلرعة االولى 

من التطعيم قبل أسبوعني. 
واشــار البروتوكــول الــى تطعيم 
العمالــة الوافــدة القادمــة مــن الدول 
االفريقية وبشــكل خــاص دول حزام 

الســحايا األفريقي ضد املرض بإعطاء 
جرعة واحدة من طعم السحايا املتفاوت 
رباعي األمنــاط، وذلك ضمن اجراءات 

فحص العمالة.
كما يتم إعطاء طعم السحايا بواقع 
جرعــة للفئات اخلطــرة مثل احلجاج 
واملعتمريــن، ومخالطي حاالت مرض 
التهاب السحايا الوبائي وطلبة كليات 
اجليــش والشــرطة والعاملــني فــي 
املختبــرات الطبية املعرضني للعدوى 
واألفراد الذين قاموا بإزالة الطحال او 
لديهم قصور فيه، واملســافرين الذين 
لديهــم قصــور مناعي مرضــي او من 
العالجات املثبطة للمناعة ـ املسافرين 
الــى الدول املوبــوءة مبــرض التهاب 
الســحايا الوبائي والنــزالء والعاملني 
فــي دور الرعايــة وذوي االحتياجات 
اخلاصة، ونزالء املؤسسات اإلصالحية.

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري أن الهيئة بانتظار 
اجلهــات الرقابيــة العتماد ممارســة 
واتفاقيــة طرق مدينــة صباح األحمد 
السكنية؛ متهيدا لطرحها على اجلهات 

والشركات املنفذة.
وأضاف أن اتفاقيــة مدينة صباح 

األحمد السكنية تشتمل على معاجلة 
مشكلة جتمع املياه في املنطقة والتي 
شــهدتها املدينــة خالل األمطــار التي 
سقطت على البالد في نوفمبر املاضي، 
مؤكدا أن الوزارة والهيئة بانتظار اجلهاز 
املركزي للمناقصات وديوان احملاسبة 

ووزارة املالية. 
وقال املصدر إن منطقة خيطان هي 
األخرى ســيتم عرضهــا على اجلهات 

احلكومية ذات الشأن باملشروع لعمل 
البنية التحتيــة للمنطقه خاصة بعد 
تغيير التصميم األولي اخلاص باملنطقة، 
حيث إن هذه املنطقة ســتكون منطقة 
سكنية وستشتمل على إعداد كبير من 
الوحدات السكنية التي تشرف عليها 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي 
سيتم توزيعها على املواطنني املشمولني 

بهذه املنطقة. 

عميد كلية دفاع »الناتو«: الكويت تعزز السلم العاملي
روما - كونا: أشــاد عميد 
كلية دفاع حلف شمال االطلسي 
)الناتو( د.ستيفن ماريانو أمس 
مبستوى التعاون املتميز بني 
الكليــة والكويت عبر دورات 
الكلية للتعاون اإلقليمي ودور 
منتسبيها من الكوادر العسكرية 
واألمنيــة والديبلوماســية. 
جاء ذلك مبناســبة االحتفال 
بتخرج منتسبي دورة التعاون 
اإلقليمي العليا الـ٢١ بحضور 
القائم بأعمال سفارة الكويت 
لدى إيطاليا املستشار سامي 
الزمانان وامللحق العســكري 
باإلنابة مقدم ركن خالد اللهو 
ومستشار قسم الشرق األوسط 
العقيــد ركــن بحــري ناصر 
معرفــي وهــو أول معلــم من 

غير دول احللف.
وســلم عميــد الكليــة مع 
املستشار الديبلوماسي اخلاص 
ألمني عــام احللف للشــؤون 
الفونسو  الفريق  السياســية 
التخــرج  شــهادات  بــرادال 

وقال ماريانو لـ»كونا« إن 
الكويت تتمتع مبكانة خاصة 
ومتميزة بني شركاء حلف شمال 
األطلسي بالشرق األوسط في 
اطار »مبادرة تعاون إسطنبول« 
و»احلوار املتوسطي« بفضل 
تعاونها االيجابي ودورها املهم 
في مواجهة التحديات املشتركة 
واستتباب االستقرار اإلقليمي 

وتعزيز السلم العاملي.
وشــدد ماريانــو علــى ان 
األمــن هو الى حــد كبير جهد 
تعاوني وليــس عمال احادي 
اجلانــب، مؤكــدا اهميــة اطر 
الشراكات التي يقيمها »ناتو« 
مثل الشراكة من اجل السالم 
و»احلوار املتوسطي« و»مبادرة 

اسطنبول للتعاون«.

خالل االحتفال بتخرج منتسبي دورة »التعاون اإلقليمي العليا الـ21«

املستشار سامي الزمانان مع اخلريجني الكويتيني وامللحق العسكري مقدم ركن خالد اللهو 

ملنتسبي الدورة الـ 36 من ١٩ 
دولــة بينهم من وزارة الدفاع 
العقيــد ركــن خالــد العتيبي 
واحلرس الوطني املقدم خالد 
الدوســري ووزارة الداخليــة 
املقــدم عبــداهلل بن يوســف 
بحضــور كبــار الضيوف من 
الديبلوماســيني  الســفراء 

والقيادات العسكرية

وزير الصحة اطمأن على أوضاع املرضى الكويتيني 
في مستشفى مايو كلينيك األميركية

حنان عبداملعبود

قام وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
وضمــن اليوم الثاني مــن زيارته للواليات 
املتحدة للوقوف على الرعاية املقدمة للمرضى 
الكويتيني باملستشفيات واملراكز التخصصية 
العاملية، قام بزيارة الى مستشفى مايو كلينيك 

ـ روشستر بوالية مينيسوتا.
واجتمع د.الصباح مع املدير العام د.فروجا 
واملديرين التنفيذيني واطمأن على الرعاية 
املقدمــة للمرضــى املبتعثــني للعــالج فــي 
املستشفى، تناولت املباحثات سبل تطوير 
العالقات الطبية بني اجلانبني وتبادل اخلبرات 
فــي التخصصات املختلفة وفرص التدريب 
لالطبــاء الكويتيني باملستشــفيات واملراكز 
التخصصية األميركية. واطمأن الوزير بنفسه 
على الرعاية املقدمــة للمرضى واجتمع مع 

الشيخ د.باسل الصباح مكرما مدير عام مستشفى مايو كلينيك د.فروجاأعضاء املكتب الصحي بواشنطن.


