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باسل الصباح افتتح جناح القسطرة مبستشفى مبارك نقلة نوعية بالرعاية الصحية

 افتتاح مستشفى جابر مطلع أكتوبر

في اليوم العاشر من محرم حتل ذكرى 
استشهاد اإلم��ام احلسني وجمع من أهله 
- رضي الله عنهم وأرضاهم - وعن آل 
البيت األطهار جميعاً.. اإلمام ابن عبدالله 
خرج لنصرة احلق وإقامة الدين على هدي 
كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - فأصبح رم��زا للبطولة والفداء 
في إقامة الد ين احلنيف.. رضي الله عنك 
يا سيد شباب اجلنة وحشرك مع األنبياء 

والصديقني وحسن أولئك رفيقا.
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ق��ال وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن 
افتتاح املرحلة األولى ملستشفى الشيخ جابر األحمد سيكون 

مطلع شهر أكتوبر املقبل.
وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحافي 
على ه��ام��ش افتتاح ج��ن��اح قسطرة وأب��ح��اث القلب في 
مستشفى مبارك الكبير  انه سيتم افتتاح عدد من املشاريع 
الصحية في القريب العاج ستحدث نقلة نوعية في اخلدمة 

الصحية ورعاية املرضى.
وعن افتتاح توسعة مستشفى االميري أكد ان االفتتاح 
سيكون في أكتوبر املقبل، مشيرا الى ان مستشفى احلوادث 
وال��ط��وارئ في منطقة صباح االحمد مت اجن��ازه بسرعة 
فائقة منذ بدأ العمل فيه في شهر مارس حتى أصبح جاهزا 

لالفتتاح.
يذكر أن األقسام املعنية باملرحلة االول��ى في مستشفى 
الشيخ جابر األحمد تشمل العيادات اخلارجية وأجنحة 
الباطنية واجل��راح��ة واألط��ف��ال وأق��س��ام العناية املركزة 

واألشعة التشخيصية.
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املنددة بالتطاول على الكويت وأميرها

سفير الكويت في بيروت يثمن املواقف 
الرسمية والشعبية اللبنانية

عبدالعال القناعي

»التجارة«: جلنة للتواصل املباشر 
مع النيابة العامة و»التحقيقات« 

في قضايا النصب العقاري
أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية متابعتها ملف 
»قضايا النصب العقاري« التي أحالتها أخيرا إل��ى النيابة 
العامة. وقالت )التجارة( في بيان صحافي إن النيابة العامة 
طلبت كتاب استيفاء للشكاوى املرسلة إليها، مؤكدة على 
استمرار متابعتها للقضايا »حلني إع��ادة احلق إلى أصحابه 

ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها عبر القضاء«.

بعد االتفاق الروسي التركي

آالف النازحني يعودون
إلى منازلهم في إدلب

 عاد آالف النازحني إلى منازلهم 
في محافظة إدلب ومحيطها خالل 
أقل من 48 ساعة على إعالن االتفاق 
ال��روس��ي التركي ال��ذي م��ن شأنه 
جتنيب املنطقة عملية عسكرية 
لقوات النظام، وفق ما أفاد املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
ومنذ بداية أغسطس املاضي، 

توجهت األنظار إلى محافظة إدلب 
في شمال غ��رب البالد مع إرس��ال 
قوات النظام التعزيزات العسكرية 
تلو األخرى متهيدا لهجوم ضد آخر 
أبرز معاقل الفصائل املقاتلة، قبل 

أن تصعد قصفها.

 ثمن سفير الكويت ل��دى لبنان عبدالعال 
القناعي، املواقف الرسمية والشعبية اللبنانية 
املنددة بالتطاول على الكويت واميرها والتي 
تؤكد مجددا عمق العالقات والترابط االخوي 

بني البلدين الشقيقني وشعبيهما.
وقال القناعي في بيان صحافي ان »املشاعر 
االخوية الصادقة التي عبر عنها االشقاء في 
لبنان جتاه الكويت وقيادتها بدءا من الرئيس 
اللبناني ميشال ع��ون ودول��ة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ودولة رئيس الوزراء املكلف 
سعد احل��ري��ري ورؤس����اء ال����وزراء احلالني 
والسابقني وصوال الى مختلف القوى السياسية 
والهيئات االقتصادية والدينية واالجتماعية 
وال��وس��ائ��ل االعالمية واالحت����ادات العمالية 
اعادت التأكيد على ما يجمع البلدين من عالقات 

متجذرة اعمق من ان تطالها سهام الصغار 
وادعاءاتهم واساءاتهم«.

واضاف ان الشكر ممتد الى الشعب اللبناني 
الشقيق ال���ذي اظ��ه��ر ع��ب��ر مختلف وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي استهجانه ألي اس��اءة 
تطال الكويت وعبر عن خالص احملبة والتقدير 
للكويت التي وقفت دائما الى جانب لبنان في 
ازماته وللشعب الكويتي الذي يجمعه باألشقاء 

في لبنان الكثير.
وكانت القيادة السياسية في لبنان ممثلة 
بالرؤساء الثالثة وصوال الى الوزراء والنواب 
وال��ق��وى السياسية األساسية اجمعت على 
الرفض والتنديد ألي اساءة للكويت واميرها 

وشعبها.

نصف مليار دوالر وديعة كويتية 
في البنك املركزي األردني

نقلت وسائل اع��الم اردنية أمس عن السفير الكويتي في 
اململكة االردنية الهاشمية عزيز الديحاني قوله لقناة اململكة : 
إن الكويت قدمت وديعة لدى البنك املركزي األردني بقيمة 500 

مليون دوالر .
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي االردنية ماري 
قعوار قد بحثت امس االول مع بعثة الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية برئاسة مروان الغامن، سبل تعزيز أطر 
التعاون املشترك بني البلدين الصديقني،فقد أكدت قعوار عمق 

العالقات األردنية الكويتية في مختلف املجاالت.

مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى بلباس تلمودي

اعتصام »اخلان األحمر« يدخل 
يومه ال�15 وسط تضامن دولي

يواصل الفلسطينيون اعتصامهم 
امل��ف��ت��وح ف��ي ق��ري��ة اخل���ان األحمر 
املقرر التي قرر االحتالل اإلسرائيلي 
هدمها لليوم ال�15 على التوالي، 
وس��ط ح��ض��ور وت��ض��ام��ن وطني، 

ودولي.
وق����ال م��ن��س��ق ح��م��ل��ة »أن��ق��ذوا 
اخل��ان األح��م��ر« في هيئة مقاومة 
اجل��دار واالستيطان عبد الله أبو 

رح��م��ة، أم��س األرب��ع��اء، إن خيمة 
اإلسناد والتضامن ستحتضن وفود 
الوزارات احلكومية، ووفد برملاني 
م��ن االحت���اد األوروب����ي، ف��ي تأكيد 
واضح لتعاظم التضامن مع أهالي 
القرية، ورفض ملخططات االحتالل 

بتهجير مواطنيها.

رئيس املجلس التقاه في طشقند

الغامن: مراحل عالج الشيخ ناصر الصباح تسير بشكل ممتاز
توقف رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي الغامن والوفد البرملاني املرافق له 
لفترة قصيرة في العاصمة األوزبكية 
طشقند حيث قام بزيارة معالي النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
ال��دف��اع الشيخ ناصر صباح األحمد 
ال��ص��ب��اح ال���ذي يقضي ف��ت��رة نقاهة 

واستشفاء هناك.
وق��ال الغامن، في تصريح صحفي 
مقتضب قبيل مغادرته طشقند متوجًها 
إلى العاصمة األذرية باكو، “ احلمدلله 
طمأننا أخي الشيخ ناصر على صحته 
وعلى مراحل عالجه واستشفائه التي 
تسير بشكل ممتاز بتوفيق من الله، 
آملني بسرعة انتهائه من رحلة عالجه 
وعودته إلى بلده ساملًا معافى ليعاود 

ممارسة أعماله ومهامه ».
وكان الغامن الذي يرافقه النائبان 
ال��دك��ت��ور محمد احل��وي��ل��ة ون��اص��ر 
الدوسري قد توقف في طشقند لفترة 
وجيزة قبيل توجهه إل��ى أذربيجان 
للمشاركة في احتفالية م��رور 100 
ع��ام على تأسيس ال��ب��رمل��ان األذري 
تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب 

األذربيجاني اوكتاي أسدوف.

الشيخ ناصر الصباح مستقبال الرئيس الغامن
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