
 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس 
بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا 
الصديقة وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لفخامته 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وقد عقدت املباحثات الرسمية بني اجلانبني 
إذ ترأس اجلانب الكويتي صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د بحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ 
جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء وكبار 
املسؤولني بالدولة وع��ن اجلانب األوكراني 
الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية 
أوكرانيا الصديقة وكبار املسؤولني في حكومة 

أوكرانيا.
وق��د ص��رح وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري 
الشيخ علي اجل��راح ب��أن املباحثات تناولت 
ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني البلدين والشعبني 
الصديقني وس��ب��ل تعزيزها وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوسيع أطر التعاون بني 
دولة الكويت وجمهورية اوكرانيا مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة وأه���م القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
وق��د س��اد املباحثات جو ودي عكس روح 
التفاهم والصداقة التي تتميز بها العالقات 
الطيبة بني البلدين في خطوة جتسد رغبة 
اجلانبني في تعزيز التعاون القائم بينهما في 

كافة املجاالت.
 ك��م��ا مت ب��ح��ض��ور ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد والرئيس بيترو 
ب��وروش��ي��ن��ك��و رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة اوك��ران��ي��ا 
الصديقة وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء مت بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على 
اتفاقيات بني دولة الكويت وجمهورية أوكرانيا 

وهي:
 -1 اتفاقية ب��ني حكومة دول���ة الكويت 
وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في املجال 
العسكري واملجاالت األخرى وقعها عن حكومة 
دول��ة الكويت النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد وع��ن حكومة أوكرانيا وزي��ر الدفاع 

ستيبان بولتوراك.
-2 مذكرة تفاهم بني حكومة دولة الكويت 
وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب 
والتربية البدنية والرياضة وقعها عن حكومة 
دولة الكويت وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وعن 
حكومة أوكرانيا النائب األول لرئيس مجلس 

ال��وزراء ووزير التنمية االقتصادية والتجارة 
ستيبان كوبيف.

-3 مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بني معهد 
الكويت لألبحاث العلمية واألكادميية الوطنية 
للعلوم في جمهورية أوكرانيا وقعها عن معهد 
الكويت لألبحاث العلمية مدير ع��ام املعهد 
د.سميرة أحمد السيد عمر وع��ن األكادميية 
الوطنية للعلوم في جمهورية أوكرانيا السفير 

املفوض فوق العادة سفير جمهورية أوكرانيا 
لدى دولة الكويت د.فالدميير تولكاش.

وقد أق��ام صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء 
على شرف الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس 
جمهورية أوكرانيا الصديقة والوفد الرسمي 
املرافق لفخامته وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد.

وك��ان الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس 
جمهورية اوكرانيا الصديقة والوفد الرسمي 
امل��راف��ق له قد وص��ل إل��ى البالد ظهر أم��س في 
زي��ارة رسمية للبالد يجري فخامته خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض 
املطار حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح ومعالي رئيس مجلس األم��ة مرزوق 
علي الغامن وسمو الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار املسؤولني 

بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة لفخامته من 
الديوان األميري برئاسة املستشار بالديوان 

األميري محمد أبواحلسن.
وي��راف��ق فخامته وف��د رسمي يضم ك��ال من 
رئيس إدارة مكتب فخامة رئيس جمهورية 
اوكرانيا ايغور راينني والنائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر التنمية االقتصادية 
والتجارة ستيبان كوبيف ووزير الدفاع ستيبان 
بولتوراك وع��دد من كبار املسؤولني بحكومة 

اوكرانيا الصديقة.
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»الصحة«  تشكل فريقًا ملتابعة حالة املرضى كبار السن بعد خروجهم من املستشفيات
كشفت وزارة الصحة الكويتية أمس األحد 
عن تشكيل فريق من الهيئة التمريضية في كل 
مستشفى حكومي يعنى مبتابعة حالة املرضى 
م��ن ك��ب��ار ال��س��ن ال��ذي��ن يسمح لهم مب��غ��ادرة 

املستشفيات والتواصل معهم للوقوف على 
حالتهم وتقدمي املساعدة لهم.

وقالت )الصحة( في بيان صحفي إن الفريق 
ال��ذي شكل بقرار من الوزير الدكتور الشيخ 

باسل الصباح سيعنى مبتابعة )شعبة كبار 
السن( في كل منطقة صحية يتبع لها املرضى 

من هذه الفئة.
ووفقا للبيان فقد أصدر الشيخ باسل الصباح 

قرارا باعتماد )بطاقات األولوية( الصادرة عن 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل اخلاصة 
بكبار السن لتسهيل إجراءات عالجهم في مرافق 

الوزارة.

3 اتفاقيات مشتركة مع اجلانب األوكراني سموه شهد توقيع 

أمير البالد بحث مع رئيس أوكرانيا تعزيز العالقات الثنائية 

سمو األمير مع الرئيس األوكراني في مقصورة الشرف

أمير البالد ورئيس أوكرانيا 
يتبادالن األوسمة 

تبادل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد و الرئيس بيترو بوروشينكو 
رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة بقصر 
بيان ظهر أم��س األوس��م��ة حيث قلد سموه 
فخامته )قالدة مبارك الكبير( تقديرا لدور 
فخامته في تعزيز وتقوية العالقات الطيبة 

ب��ني البلدين الصديقني وت��ق��دي��را ملوقف 
جمهورية أوك��ران��ي��ا امل��ؤي��د لقضايا دول��ة 
الكويت خاصة والقضايا اإلنسانية عامة، في 
حني قلد فخامته سموه )وس��ام ياروسالف 
احلكيم من الدرجة األولى( والذي يعد وسام 

الدولة األعلى في جمهورية أوكرانيا.

توقيع اتفاقية التعاون العسكري جانب من استقبال الرئيس األوكراني

سمو األمير يقدم للرئيس األوكراني قالدة مبارك الكبير

استقباالت سمو األمير

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

واستقبل سموه رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن 
ورئيس البرملان مبملكة السويد الصديقة أورب���ان آلني 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس الوزراء.

واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

ناصر صباح األحمد.

سمو األمير مستقبال رئيس البرملان السويدي

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وناصر الصباح

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن.

واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس ال���وزراء. واستقبل سمو ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

رئيس البرملان السويدي: 
سمو أمير الكويت يحظى 

باحترام كبير لدينا 
 ق��ال رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان ف��ي مملكة السويد 
أورب��ان آلني »إن صاحب السمو أمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد يحظى باحترام كبير 

لدينا في السويد«.
وأض��اف آل��ني في تصريح عقب استقبال 
سمو أمير البالد له وللوفد املرافق في قصر 
ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س األح���د مبناسبة زي��ارت��ه 
الرسمية للكويت »اننا نعمل سويا عن كثب 
في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ونحن 
سعداء جدا بالتعاون الذي حتظى به الكويت 

في مجلس األمن«.
وثمن جهود الوساطة التي يقوم بها سمو 
أمير الكويت في املنطقة الفتا إلى أن السويد 
بلد يتطلع دائما إل��ى احللول الدبلوماسية 
والسياسية لألزمات »ونحن نشعر بأن سموه 

يقوم باألمر ذاته وهو محل تقدير من جانبنا«.
وأشار إلى أن سوريا مثال واحد قدمت فيه 
السويد والكويت حلوال لدخول املساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية للشعب السوري الذي 
يعاني هناك »وه��و مثال واح��د فقط ونرى 
أن السويد والكويت مبقدورهما عمل الكثير 
معا ف��ي ال��دف��ع نحو احل��ل��ول الدبلوماسية 

والسياسية«.

سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

وسموه يستقبل جابر املبارك


