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أمير البالد يتلقى إتصااًل هاتفيًا من أمير قطر
 والرئيس العراقي لالطمئنان على صحة سموه

تلقى سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح اتصاال هاتفيا ظهر امس من 
أخيه سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة اطمأن خالله على صحة 
سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته 
من العارض الصحي الذي تعرض له سموه 
وبعد اجـــراء الفحوصات الطبية املعتادة 

متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وقــد اعــرب سمو أالمــيــر عــن بالغ شكره 
وتقديره على ما عبر عنه اخوه أمير دولة قطر 
الشقيقة من طيب املشاعر مقدرا سموه هذه 
املبادرة األخوية التي جتسد عمق العالقات 
الطيبة بــني البلدين والشعبني الشقيقني 
متمنيا لسموه موفور الصحة ومتام العافية 
ولــدولــة قطر وشعبها الشقيق كــل التقدم 

واالزدهار.

كما تلقى سمو أالمير اتصاال هاتفيا ظهر 
امس من أخيه الرئيس الدكتور برهم صالح 
رئيس جمهورية الــعــراق الشقيق اطمأن 
خالله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى 
بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي 
تعرض له سموه وبعد اجــراء الفحوصات 
الطبية املعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.

وقد اعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره 
على مــا عبر عنه اخـــوه رئــيــس جمهورية 
الــعــراق الشقيق مــن طيب املــشــاعــر مقدرا 
ــادرة األخــويــة التي جتسد  سموه هــذه املــب
عمق العالقات الطيبة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني متمنيا لفخامته موفور الصحة 
ودوام العافية وجلمهورية العراق وشعبها 

الشقيق كل الرقي واالزدهار. 

د. برهم صالحسمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانيسمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد

األمير يهنئ الرئيس
 الهنغاري  بالعيد الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة الى فخامة 
الرئيس يانوش أدير رئيس هنغاريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام 
التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة 
الى الرئيس يانوش أدير رئيس هنغاريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني لبالده راجيا سموه له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة

... وسموه يتلقى رسالة تهنئة من الشيخ مشعل 
األحمد بتعافيه من العارض الصحي

تلقى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رسالة تهنئة من أخيه  
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب رئيس احلــرس الوطني أعــرب فيها عن 
خالص تهانيه وتهاني منتسبي احلرس الوطني قادة وضباط وضباط صف وأفراد 
بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي سائال املولى تعالى أن يدمي على سموه 

موفور الصحة ومتام العافية ويحفظه قائدا ملسيرة التقدم والنماء للوطن العزيز.
 وقد بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح برسالة شكر جوابية 
إلى أخيه  الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب رئيس احلرس الوطني ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب فيها من تهاني ودعاء صادق بتعافي سموه 

من العارض الصحي متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.

استقبل الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
نائب رئيس احلرس الوطني، في ديوانه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني مدير مديرية القوى 
البشرية العقيد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف 
، حيث أهـــداه شــهــادة اجــتــيــازه دورة » الدفاع 
الوطني« في الكلية امللكية للدراسات الدفاعية في 

اململكة املتحدة.
وأشاد الشيخ مشعل األحمد بجهود العقيد أحمد 
عبدالرحمن ، مؤكدا على نهج احلــرس الوطني 
بدعم وتشجيع املتميزين في كافة املجاالت .كما 
شــدد على أن احلــرس الوطني يفتح الباب أمام 
منتسبيه للتزود بالعلم واملــعــرفــة بوصفهما 

السالح احلقيقي لضمان أمن الوطن 
حضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس احلرس 

الشيخ مشعل االحمد مستقبال العقيد احمد عبدالرحمنالوطني اللواء جمال محمد ذياب.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحــمــد اجلــابــر الــصــبــاح بقصر بيان 

امس سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد 
الصباح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد 

الوطن أمن  لضمان  احلقيقي  السالح  بوصفهما 

  األحمد: احلرس الوطني 
حريص على تزود منتسبيه 

املتميزين بالعلم واملعرفة

غرفة  التجارة والصناعة
 تستقبل السفير األوكراني

        استقبل عماد عبد الله الزيد مساعد املدير 
العام لــدى غرفة جتــارة وصناعة الكويت امس 
السـفير د.الكساندر بالنوتس- سفير جمهورية 

أوكرانيا لدى الكويت.
و رحب ا الزيد بالسفير وأشاد بجهود السفارة 
على تقوية العالقات التجارية بني البلدين من 
خالل بذل سبل التعاون املتعددة لتحقيق االهداف 
املشتركة كتكثيف زيــارات الوفود االقتصادية، 
وكــذلــك إقــامــة املــعــارض التجارية بــني البلدين 
وأضاف أن الغرفة ستكون على تعاون مستمر مع 
السفارة وتقدمي خدماتها املتنوعة والترويج عن 
الفرص االستثمارية والتجارية املتاحة في أوكرانيا 
وتشجيع املستثمر الكويتي إلقتناص هذه الفرص 

وعمل شــراكــات استراتيجية مــع قطاع االعمال 
األوكراني.

بدوره أعرب السفير د.الكساندر بالنوتس عن 
شكره للغرفة على حسن اإلستقبال والضيافة، 
مشيداً بالدور املهم التى تقوم به خلدمة االقتصادي 
الكويتي بشكل عام، ومن ثم قدم عرضاً عن خطط 
السفارة املستقبلية في إقامة عدة فعاليات تشرح 
اخلبرات األوكرانية في شتى املجاالت الثقافية، 
التعليمية، الرياضية، وقد أعرب عن أمله بالتعاون 

مع الغرفة في مجال األنشطة االقتصادية.
ــد الــزيــد أن الــغــرفــة مستعدة  ــي اخلــتــام أك وف
للتعاون مع السفارة في سبيل تعزيز العالقات 

االقتصادية املشتركة الكويتية االوكرانية.

عماد الزيد مستقبال السفير االوكراني الكساندر بالنوتس

اإلدارية القطاعات  أقسام  رؤساء  بني  تدوير  قرار   12 »األشغال«: 
أصدر وكيل وزارة األشغال العامة 
املــهــنــدس اســمــاعــيــل عــلــي أحــمــد 12 
قــرارا إداريـــا بتدوير رؤســاء أقسام 
بالقطاعات اإلدراية في الوزارة شملت 
نقل مدير ادارة العالقات العامة احمد 
املطيري للعمل مديراً إلدارة التنسيق 

بقطاع التنسيق واملتابعة.
كما تضمنت الــقــرارات نقل رئيس 
قسم اإلعالم واملتابعة بإدارة العالقات 
العامة ليلى املقصيد للعمل رئيساً 
لقسم االحــصــاء واملعلومات بــإدارة 
التخطيط بقطاع التخطيط والتنمية، 
ونقل رئيس قسم اخلدمات املساندة 
بــإدارة العالقات العامة فاطمة رضا 
للعمل كرئيس للوحدة االدارية بقطاع 

التخطيط والتنمية.
وشمل قرار الوكيل نقل رئيس قسم 
السكرتارية والسجل بــادارة مكتب 

وكيل الوزارة منال حسني مطر للعمل 
كرئيس قسم التنسيق واملتابعة بادارة 
التنسيق بقطاع التنسيق واملتابعة، 
ونقل رئيس قسم اخلدمات املساندة 
بــادارة شــؤون املوظفني خالد الفراج 
للعمل رئيسا لقسم السجل والطباعة 
بادارة شؤون املوظفني، ونقل رئيس 
قسم احلركة الوظيفية بادارة شؤون 
املوظفني اميــان احلــداد للعمل رئيسا 
لقسم العقود اخلاصة بــادارة شؤون 

املوظفني.
وتضمن كــذلــك نقل رئــيــس قسم 
ـــــادارة شـــؤون  ــود اخلـــاصـــة ب ــق ــع ال
املوظفني تهاني الشراح للعمل كرئيس 
قسم احلركة الوظيفية بادارة شؤون 
املوظفني، ونقل رئيس قسم السجل 
والطباعة بـــادارة الــشــؤون املالية 
بدر البربر للعمل كرئيس قسم االمن 

واحلراسة بادارة اخلدمات االدارية 
، ونقل رئيس قسم السجل والطباعة 
بـــــادارة شــــؤون املــوظــفــني موسى 
ميرزا للعمل كرئيس قسم اخلدمات 

املساندة بادارة شؤون املوظفني.
وجــاء في القرار نقل رئيس قسم 
التنسيق واملتابعة بــادارة محاسبة 
الــعــقــود فــاطــمــة الــصــحــاف للعمل 
كرئيس قسم التدقيق الفني بــادارة 
محاسبة العقود، ونقل رئيس قسم 
التدقيق الفني بادارة محاسبة العقود 
مشعل النبهان للعمل رئيسا لقسم 
تأهيل املقاولني واالستشاريني بادارة 
الوثائق والعقود، ونقل رئيس قسم 
تأهيل املقاولني واالستشاريني بادارة 
الوثائق والعقود بيبي ابراهيم للعمل 
كرئيس قسم التنسيق واملتابعة 

م. إسماعيل علي أحمدبادارة محاسبة العقود.

ردًا على رفض استقباله عسكري في اجليش

مستشفى الرازي: الدخول من قسم احلوادث 
24 ساعة للحاالت الطارئة التي حدثت خالل 

رد مستشفى الــرازي على مــامت تداوله 
مبواقع التواصل اإلجتماعي عن موضوع 
اجلندي الذي مت رفض استقباله باملستشفى 

. وقال في بيان له أن اجلندي يعاني من كسر 
بالكوع األيسر نتيجة إصابة اثناء لعب الكرة 
في السعودية 17 اغسطس، واملتعارف عليه 

عامليا ومحليا الدخول من قسم احلــوادث 
للحاالت الــطــارئــة التي حدثت خــالل 24 
ساعة، أما احلــاالت األخــرى تتم معاجلتها 

عن طريق العيادة اخلارجية حسب سكن 
املريض مبا في ذلك حاالت الكسور التي ال 

تعرض حياة املريض للخطر.


