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130 حالة اشتباه بتسمم غذائي لعمالة وافدة »الصحة«: 
أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة الكويتية 
استقبال مستشفيات الوزارة 130 حالة 
اشتباه بتسمم غذائي لعمالة وافدة لدى 
شركة تعمل ف��ي إن��ش��اء أح��د املشاريع 

احلكومية في البالد.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أمس 
األح��د أن مستشفى الفروانية استقبل 
98 حالة تلقت العالج في حني بقيت 

حالة واح��دة الستكماله بينما استقبل 
مستشفى الصباح 10 حاالت إلى جانب 
استقبال مستشفى اجل��ه��راء 22 حالة 
وخرجت جميعها من املستشفيني بعد 

تلقي العالج.
وأك���دت ال���وزارة أنها قدمت اخلدمة 
الطبية والعالج ال��الزم جلميع احلاالت 

لضمان سالمتها.

سمو األمير والرئيس العراقي في مقصورة الشرف
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ترأسا املباحثات الرسمية بني اجلانبني 

أمير البالد بحث مع الرئيس العراقي تعزيز التعاون املشترك

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس 
الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق 
الشقيق والوفد الرسمي املرافق لفخامته وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
 وقد عقدت املباحثات الرسمية بني اجلانبني 
حيث ترأس اجلانب الكويتي صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د وسمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 
وك��ب��ار امل��س��ؤول��ني ب��ال��دول��ة وع��ن اجلانب 
العراقي الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس 
جمهورية العراق الشقيق وكبار املسؤولني 

في احلكومة العراقية.
وقد صرح وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجل��راح بأن املباحثات تناولت 
العالقات الثنائية التي تربط دولة الكويت 
بجمهورية ال��ع��راق الشقيق وتعزيزها 
وتنميتها والسعي املتواصل لالرتقاء بأطر 
التعاون املشترك في مختلف املجاالت الى 
آفاق أرحب بني البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل دع��م أم��ن واستقرار العراق لتحقيق 
وح���دة وس��الم��ة أراض��ي��ه وتعزيز اجلهود 
املبذولة في مكافحة اإلره��اب والقضاء عليه 
كما تضمنت املباحثات بحث القضايا ذات 
االه��ت��م��ام املشترك وآخ���ر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
 وس��اد املباحثات ج��و ودي عكس روح 
األخ���وة ال��ت��ي تتميز بها العالقة والرغبة 

املتبادلة في املزيد من التعاون والتنسيق في 
كافة األصعدة.

وقد أقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة 
غداء على شرف الرئيس الدكتور برهم صالح 
رئيس جمهورية ال��ع��راق الشقيق والوفد 
الرسمي امل��راف��ق لفخامته وذل��ك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وكان الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس 
جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي 
املرافق له قد وصل إلى البالد ظهر أمس في 
زي��ارة رسمية للبالد يجري فخامته خاللها 
مباحثات رسمية م��ع صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.

وكان على رأس مستقبليه على أرض املطار 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 
األحمد و رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
وسمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 

الوزراء وكبار املسؤولني بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة لفخامته من 
الديوان األميري برئاسة املستشار بالديوان 
األميري محمد أبواحلسن. ويرافق فخامته 
وف��د رسمي يضم ك��ال م��ن وزي��ر اخلارجية 
الدكتور محمد علي احلكيم ووزير الكهرباء 
الدكتور لؤي حميد اخلطيب ورئيس جهاز 
املخابرات مصطفى الكاظمي ومحافظ البصرة 
أسعد العيداني وعدد من كبار املسؤولني في 

حكومة جمهورية العراق الشقيق.

أمير البالد يهنئ 
رئيس أنغوال 

بالعيد الوطني
بعث ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إل��ى فخامة الرئيس ج��واو لورنسو 
رئ��ي��س جمهورية أن��غ��وال الصديقة 
عبر فيها سموه ع��ن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
لفخامته م��وف��ور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس 
جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغوال 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا 

لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.
أمير البالد يستقبل الرئيس العراقي

 جانب من جلسة املباحثات الرسمية

سمو األمير يستقبل الغامن واملبارك

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بقصر بيان صباح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.

سمو األمير يستقبل الغامن

العفاسي يبحث تعزيز التعاون مع تونس
 في الشؤون اإلسالمية والزكاة واألوقاف

أكد وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
فهد العفاسي أول أم��س أن��ه سيبحث سبل تطوير 
ال��ت��ع��اون ب��ني الكويت وت��ون��س ف��ي مجال الشؤون 

اإلسالمية والزكاة واألوقاف. 
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي أدل���ى ب��ه ال��وزي��ر 
العفاسي ل��دى وص��ول��ه إل��ى تونس على رأس وفد 
كويتي في زي��ارة سيبحث خاللها مع وزير الشؤون 
الدينية التونسي أحمد عظوم ومسؤلني آخرين تعزيز 

العالقات بني البلدين.
وقال الوزير العفاسي إن زيارته إلى تونس ستشهد 
التوقيع على برنامج تنفيذي التفاق التعاون بني 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ووزارة 
الشؤون الدينية التونسية في مجال الشؤون الدينية 
وذلك حرصا منهما على تطوير عالقات التعاون الديني 
بني البلدين ووعيا منهما بأن تضافر جهودهما في 
مجال إثراء الفكر الديني املستنير هو السبيل األجنح 

لنشر ثقافة التسامح وإب��راز صورة اإلس��الم املتسمة 
بالوسطية واالعتدال.

وأض���اف أن ه��ذا البرنامج التتنفيذي ي��أت��ي في 
إط��ار اتفاق التعاون املبرم بني احلكومة التونسية 
ونظيرتها بدولة الكويت في ه��ذا املجال مشيرا إلى 
أن ال��زي��ارة ستشمل أيضا زي��ارة ع��دد من مؤسسات 
العمل اإلسالمي والدعوي. وأش��اد الوزير العفاسي 
بالعالقات األخوية التي جتمع بني الشعبني الشقيقني 
في كل من الكويت وتونس الفتا إلى أن إقامة املشاريع 
اإلنسانية والتنموية في تونس الشقيقة تعزز إمكانية 
تطوير كافة مجاالت التعاون القائمة بني البلدين ومنها 
الشأن الديني.وشدد على أن وزارة األوقاف الكويتية 
ستسعى إلى إقامة برتوكوالت تعاون مشابهة مع دول 
عربية وإسالمية أخرى مبا يعزز التضامن والتعاون 
مع تلك الدول في احلقول التنموية املختلفة ويساهم 

في تنمية املجتمعات اإلسالمية.

د.فهد العفاسي لدى وصوله إلى تونس

سفارة الكويت لدى 
األردن تؤكد سالمة 
رعاياها من السيول

أكدت سفارة الكويت لدى األردن سالمة جميع الرعايا 
الكويتيني املتواجدين في محافظات االردن من السيول 
التي تشكلت ببعض مناطقها نتيجة األج��واء املاطرة 
التي شهدتها أمس اجلمعة واستمرت الى اليوم السبت.
وقالت السفارة في بيان ل� )كونا( أول أمس إن السفارة 
لم تسجل أي بالغات جراء األمطار الغزيرة التي أدت 
إل��ى تشكل السيول ف��ي املناطق املنخفضة واألودي���ة 
خصوصا مناطق اجلنوب والوسط.وناشدت السفارة 
أبناء اجلالية الكويتية اتباع التعليمات االحترازية 
واالرشادية التي تصدرها األجهزة املعنية في األردن 
وأخذ احليطة واحلذر عند التنقل خالل الظروف اجلوية 
غير االعتيادية التي قد تشهدها اململكة.وذكرت أنها على 
أمت االستعداد لتقدمي املساعدة ألبناء اجلالية الكويتية 
على م��دار الساعة من خالل التواصل معها على ارقام 
الطوارئ )0096265675135 - 0096265675136 

.)0096265675137 -
وكانت السلطات األردنية أعلنت اليوم السبت أن 12 
شخصا قضوا نحبهم جراء السيول التي داهمت مناطق 
مختلفة من اململكة وأدت إل��ى إصابة 29 آخرين فيما 
تواصل األجهزة املعنية البحث عن طفلة مفقودة في 
محافظة )مادبا( وانقاذ 14 في منطقة اجلفر مبحافظة 
)م��ع��ان(. ورك��زت األجهزة األمنية األردن��ي��ة جهودها 
مبتابعة عمليات االن��ق��اذ ف��ي ع��دد م��ن مناطق اململكة 
التي شهدت تساقطا غزيرا لألمطار بعد ظهر اجلمعة 
خصوصا مناطق اجلنوب )معان والبترا ووادي موسى( 
وف��ي محافظتي مادبا والبلقاء )وس��ط األردن( التي 
نتج عنها مداهمة السيول للمنازل القريبة من االودية 

واغالقات طرق.
وكانت السيول املطرية في األردن قد أودت قبل نحو 
أسبوعني بحياة 21 شخصا غالبيتهم تالميذ واصابت 

35 آخرين في منطقة البحر امليت.

»السكنية« توقع عقدين إنشائيني للبنية التحتية في 
»صباح األحمد« و«املساكن منخفضة التكاليف«

وقعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية في مقرها 
صباح أمس  األحد عقدين إنشائيني وللبنية التحتية في 
مشاريع مدينة )صباح األح��م��د( و)املساكن منخفضة 

التكاليف(.
وقالت )السكنية( في بيان صحفي إن توقيع العقدين مت 
مبقرها بحضور وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان ووزيرة 
الدولة لشؤون اخلدمات الدكتورة جنان بوشهري واملدير 
العام للمؤسسة املهندس بدر الوقيان وممثلي الشركات 

الفائزة بتنفيذ العقود.
وأكدت الوزيرة بوشهري وفق البيان حرص )السكنية( 
على تنفيذ مشاريعها االسكانية وفق اخلطة االمنائية 
الثانية للدولة 2015/2016 - 2019/2020 فيما يتعلق 

بالرعاية السكنية.
وذكرت أن العقد األول خاص بإنشاء وإجناز وصيانة 
البنية التحتية والطرق الرئيسية ومحطات الكهرباء 

الفرعية مبشروع املساكن منخفضة التكاليف مشيرة الى 
أن العقد اآلخر خاص بإنشاء وإجناز وصيانة عدد )40( 
عمارة من السكن العمودي )720 شقة( وأعمال اخلدمات 
اخل��اص��ة جلميع ال��ع��م��ارات بالضاحية االستثمارية 

مبشروع مدينة صباح األحمد السكنية.
 ولفتت الى أن السكنية وفرت مبلغ 64 مليون دينار 
كويتي )ن��ح��و 210 م��الي��ني دوالر( بعد إع���ادة طرح 
املناقصتني في مدينة صباح األحمد ومشروع املساكن 
منخفضة التكاليف لتوسيع قاعدة املنافسة بني الشركات 
املتخصصة وللحفاظ على امل��ال العام بعد امل��غ��االة في 

أسعار املناقصتني سابقا.
يذكر أن العقدين املوقعني أمس يعدان استكماال ملشاريع 
البنى التحتية واإلنشائية للمدن السكنية التي تنفذها 
السكنية والهادفة ملعاجلة القضية اإلسكانية وتأمني 

الرعاية السكنية للمواطنني. 

جانب من توقيع العقدين


