«اإلطفاء» نفذت مترين «جنم اجلهراء» للتعامل مع حوادث املستشفيات
نفذت خمسة فرق لإلطفاء أمس اخلميس مترين «جنم
اجلهراء» الذي تعامل مع حوادث التسريبات الكيميائية
واإلشعاعية في مستشفى اجلهراء اجلديد بحضور نائب
املدير العام لقطاع املكافحة اللواء جمال بدر البليهيص.
وي��ه��دف التمرين ال��ى االس��ت��ع��داد املسبق ووض��ع
اخلطط واالستراتيجيات اخلاصة بالتعامل مع حوادث
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املستشفيات لتعزيز دور املوظفني في حاالت الطوارئ
وتنمية مهاراتهم بالتصرف الصحيح ومتكني رجال
اإلطفاء من التعرف على طبيعة مبنى املستشفى اجلديد
لتوفير أقصى درجات احلماية لألرواح واملمتلكات.
وقد وضع سيناريو للتمرين بدأ بتسرب مواد كيميائية
واشعاعية في س��رداب برج  Aنتج عنه وقوع عدد من

اإلصابات واندالع حريق في الدور .١٣
وقد أقيم التمرين حتت اش��راف مدير إطفاء محافظة
اجلهراء العميد عمر املرشود ورؤساء املراكز املشاركة،
كما حضر للموقع مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم
العميد خليل األمير وع��دد من ق��ي��ادات اإلدارة العامة
لإلطفاء.
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رئيس مجلس األمة يستقبل وفد مجموعة الصداقة السعودية-الكويتية وسفير البالد لدى قطر

مرزوق الغامن خالل استقباله وفد مجموعة الصداقة السعودية-الكويتية

استقبل رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق
الغامن في مكتبه أمس اخلميس وفد مجموعة
الصداقة السعودية -الكويتية برئاسة
ال��دك��ت��ور أح��م��د ال��غ��ام��دي وذل���ك مبناسبة
زيارته للبالد.
وج��رى خ�لال اللقاء التأكيد على متانة
العالقة بني البلدين الشقيقني قيادة وحكومة

وشعبا وبحث سبل تعزيز وتوطيد العالقات
املتجذرة بني الشعبني.
وت��ط��رق اللقاء إل��ى بحث سبل تعزيز
وتطوير التعاون بني مجلس األمة الكويتي
ومجلس ال��ش��ورى السعودي إض��اف��ة إلى
مناقشة عدد من القضايا واملوضوعات ذات
االهتمام املشترك.حضر اللقاء وكيل الشعبة

البرملانية النائب راكان النصف.
يذكر أن الوفد السعودي قد وص��ل إلى
البالد أمس األول في زيارة رسمية إلى البالد
تستغرق ثالثة أيام.
كما استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن في مكتبه أم��س سفير الكويت لدى
دولة قطر الشقيقة حفيظ العجمي.

املبارك يستقبل املستشار خالد املسعد

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً املستشار خالد املسعد

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء في قصر السيف أمس املستشار خالد عبدالله

املسعد حيث اهدى سموه كتابا بعنوان (تاريخ الكويت
املصور).

تسلم رسالة جوابية موجهة إلى سمو األمير من رئيس الصني

اجلار الله بحث مع السفير الصيني
العالقات الثنائية

اجلار الله خالل استقباله السفير الصيني

التقى ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الكويتي خالد
اجلارالله أم��س اخلميس سفير جمهورية الصني
الشعبية املعني لدى دولة الكويت شي جينبينغ.
وقد تسلم اجلارالله خالل اللقاء رسالة جوابية
موجهة إل��ى ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد من رئيس جمهورية الصني الشعبية

الصديقة.
وتناول اللقاء بحث أوجه العالقات الثنائية بني
البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني
اإلقليمية والدولية .وحضر اللقاء مساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم
العمر.

الغامن يتسلم درعا ً من د .أحمد الغامدي

جدد موقف الكويت الداعم جلهود املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن

صباح اخلالد يلتقي سفير الواليات املتحدة ويبحث
مع نظيره الصومالي هاتفي ًا العالقات الثنائية
التقى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي
أم��س اخلميس وب��ح��ض��ور رئ��ي��س اإلدارة
العامة للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود
سفير الواليات املتحدة األمريكية الصديقة
لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان.
وأشاد السفير األمريكي مبستوى التعاون
والتنسيق بني اإلدارة العامة للطيران املدني
والقطاعات احلكومية األخ���رى ف��ي دول��ة
الكويت مع السلطات األمريكية والذي يأتي
ضمن أوج��ه التعاون الوثيقة القائمة بني
البلدين الصديقني في كافة املجاالت وعلى
مختلف املستويات .وحضر اللقاء نائب
وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله ومساعد
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس
مجلس ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة السفير
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ومساعد
وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب نائب وزير
اخلارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير

الشيخ صباح اخلالد يستقبل سفير الواليات املتحدة األمريكية لورانس سيلفرمان

اخلارجية لشؤون األمريكتني الوزير املفوض
رمي محمد اخلالد وع��دد من كبار مسؤولي
وزارة اخلارجية .من جهة أخرى فقد أجرى
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير اخلارجية الكويتي أمس اتصاال
هاتفيا مع وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
ال��دول��ي بجمهورية ال��ص��وم��ال الفيدرالية
الشقيقة أحمد عوض مت خالله تناول أوجه

ال��ع�لاق��ات الثنائية ال��وط��ي��دة ال��ت��ي تربط
البلدين الشقيقني في كافة املجاالت والتباحث
حول آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية
والدولية ومناقشة القضايا محل االهتمام
املشترك.كما أج��رى الشيخ صباح اخلالد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية
الكويتي أم��س اخلميس اتصاال هاتفيا مع
املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة
إل��ى اليمن مارتن غريفيث وذل��ك للوقوف
على م��ا مت حتقيقه م��ن إجن����ازات خاصة
باتفاق ستوكهولم ومشاورات السالم التي
عقدت في مملكة السويد بغية ع��ودة األمن
واالستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق .وجدد
الشيخ صباح اخلالد خالل االتصال موقف
دول��ة الكويت ال��داع��م لكافة اجل��ه��ود التي
يقوم بها املبعوث اخلاص وملساعيه الرامية
إلع��ادة األمن واالستقرار وإح�لال السالم في
اليمن وتخفيف املعاناة اإلنسانية عن شعبه
الشقيق.

العتيبي :اليمن الشقيق مير مبرحلة مفصلية وحاسمة

الكويت تدعو إلى تغليب املصلحة الوطنية وسالمة الشعب اليمني
أكدت الكويت أن تغليب املصلحة الوطنية
وأمن وسالمة الشعب اليمني يجب أن تكون
فوق كل اعتبار اذ يجب على جميع األطراف
العمل الدؤوب لتنفيذ اتفاق استوكهولم بدءا
باحترام وقف اطالق النار وعدم عرقلة وصول
املساعدات االنسانية للمحتاجني.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة
مجلس األمن حول اليمن التي ألقاها مندوب
دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير
منصور العتيبي مساء األربعاء.
وأشاد العتيبي بإعالن التحالف إلعادة
الشرعية الى اليمن التزامه بوقف اطالق النار
في محافظة احلديدة والذي دخل حيز التنفيذ
 18ديسمبر املاضي والتزام التحالف باتفاق
استوكهولم وتنسيقه مع اجل��ن��رال باتريك
كاميرت .وأع��رب عن تطلعه للوقوف على
مقترحات األم�ين ال��ع��ام حيال السبل التي
ستقدم االمم املتحدة من خاللها الدعم الكامل
الت��ف��اق استوكهولم وذل��ك كما نصت علية
الفقرة السادسة من القرار  2451ليتسنى
للمجلس التباحث حولها والوصول لتفاهمات
بشأنها .وتابع العتيبي قائال« :لقد أعطى
اتفاق استوكهولم للمجتمع الدولي والشعب

اليمني بصيصا من األمل نحو حل النزاع في
اليمن سلميا ل��ذا يتوجب على مجلس األمن
احملافظة على مكتسباته والعمل على تنفيذه
وعلى االطراف اليمنية كافة الوفاء بالتزاماتها
حياله والتعاون مع االمم املتحدة ال سيما
املبعوث اخل��اص وفريقه واجلنرال باتريك
كاميرت ووكاالت االمم املتحدة االنسانية من
اج��ل التوصل ال��ى حل مستدام في محافظة
وميناء احلديدة وضمان تدفق سير املساعدات
اإلنسانية إلى احملتاجني لها».
وأثنى على اجلهود التي يبذلها املبعوث
اخل��اص وفريقه للدفع بعملية ال��س�لام في
اليمن منذ توليه منصبه مشيدا باخلطوات
اإليجابية للجنرال باتريك كاميرت الرامية الى
تنفيذ ما ورد في اتفاق استوكهولم.
وأع���رب العتيبي ع��ن عميق امتنانه
وتقديره للعاملني في املجال اإلنساني لكل ما
يبذلونه من جهود من اج��ل حتسني الوضع
اإلنساني في اليمن مشددا على أهمية ضمان
االط�����راف ل��س�لام��ة م��وظ��ف��ي األمم املتحدة
ولتمكينهم من القيام بعملهم بشكل فعال.
وأض��اف« :ال شك أننا سنواجه عقبات
ع��دي��دة نحو حتقيق س�لام شامل ودائ���م في

اليمن الشقيق طاملا لم نعمل بشكل حاسم
وحازم لتنفيذ قرارات مجلس االمن ذات الصلة
ونشدد على ض��رورة تنفيذ ق��رارات مجلس
األمن السابقة مبا فيها القرار .»2216
وب�ين العتيبي أن ات��ف��اق استوكهولم
والقرار  2451يعتبران محطة هامة في سبيل
حتقيق السالم املنشود وعلينا التركيز على
تدابير بناء الثقة للدفع في هذا االجتاه فال بد
من البدء باتخاذ خطوات تدريجية ترمي الى
بناء وتعزيز الثقة بني االطراف اليمنية وأحد
اهم التدابير امللموسة التي من شأنها تخفيف
معاناة العديد من االس��ر اليمنية هو تبادل
السجناء واملعتقلني مشجعا االطراف اليمنية
على مواصلة جهودها من اجل حتقيق ذلك.
وعلى الصعيد االنساني ق��ال العتيبي
«علينا ان نضاعف جهودنا هذا العام من خالل
العمل على متويل خطة االستجابة االنسانية
االممية املرتقبة ه��ذا ال��ع��ام» .واض��اف ان
دول التحالف وعلى رأسها اململكة العربية
السعودية ودول��ة االم��ارات العربية املتحدة
والكويت كانت اكبر الداعمني خلطة االستجابة
االنسانية لليمن ال��ع��ام امل��اض��ي ال��ى جانب
الواليات املتحدة واململكة املتحدة فدعم هذه

الدول اخلمس ساهم بشكل اساسي في تغطية
خطة االستجابة االنسانية لليمن لعام 2018
بنسبة  83في املئة .وجدد العتيبي الترحيب
بعزم األمني العام لعقد مؤمتر دولي إلعالن
التبرعات لدعم خطة االستجابة االنسانية
للعام احلالي وذلك في  26فبراير في جنيف
مؤكدا تطلع الكويت للمشاركة في ذلك املؤمتر
استكماال لسياستها االنسانية ودعما منها
لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وقال :إن «اليمن الشقيق مير مبرحلة مفصلية
وحاسمة في تاريخه احلديث وأم��ام االشقاء
في اليمن اآلن فرصة تاريخية التخاذ خطوات
مهمة نحو السالم فليس من مصلحة احد ان
يستمر هذا الصراع خاصة ان املتضرر االول
من استمراره هو الشعب اليمني الشقيق».
وجدد العتيبي دعوته جلميع األطراف اليمنية
لتنفيذ اتفاق استوكهولم اخلاص باحلديدة
وموانئها واتفاق تبادل األسرى وإعالن تفاهم
ح��ول تعز متمنيا التزامها وتنفيذها بشكل
كامل ومبا يفضي إلى استكمال اجلهود التي
يبذلها املبعوث اخل��اص لألمني ال��ع��ام إلى
اليمن مارتن غريفيث نحو عقد اجلولة القادمة
والتوصل إلى حل سياسي.

