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سمو األمير يهنئ رئيس 
غواتيماال مبناسبة أدائه 

اليمني الدستورية
بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس اليخاندرو 
ــس جــمــهــوريــة  ــي جــيــامــاتــي رئ
غواتيماال الصديقة عبر فيها 
ـــن خـــالـــص تــهــانــيــه  ســـمـــوه ع
مبناسبة أداء فخامته اليمني 
الدستورية رئيسا جلمهورية 
غواتيماال الصديقة، متمنيا سموه 
لفخامته كل التوفيق والسداد 
ومـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة 
وللعالقات الطيبة بني البلدين 
ــن التطور  ــد م ــزي الــصــديــقــني امل

والنماء.

ــــي الــعــهــد  ــو ول ــم وبـــعـــث س
الشيخ نـــواف األحــمــد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس اليخاندرو 
ــس جــمــهــوريــة  ــي جــيــامــاتــي رئ
غــواتــيــمــاال الــصــديــقــة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
أداء فخامته اليمني الدستورية 
رئيسا جلمهورية غواتيماال 
الصديقة، متمنيا سموه لفخامته 
كــل التوفيق والــســداد وموفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلــالــد رئيس مجلس الـــوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

صباح اخلالد يستقبل رئيس
الهيئة العامة ملكافحة الفساد

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد املستشار عبدالرحمن النمش.

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل املستشار عبدالرحمن النمش

تلقى اتصااًل هاتفيًا من نظيره البريطاني 

وزير اخلارجية يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى البالد
استقبل وزير اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد أمس األربعاء في ديوان 
عام وزارة اخلارجية سفير جمهورية مالطا 
الصديقة باتريك كول مبناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيرا لبالده لدى دولة الكويت.
ــاد الشيخ أحمد ناصر احملمد خالل  وأش
اللقاء بجهود السفير خــالل فترة عمله في 
البالد واسهاماته التي قدمها في إطــار دعم 
وتعزيز العالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط بني البلدين الصديقني. وحضر اللقاء 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير 

اخلارجية السفير صالح سالم اللوغاني.
من جهة أخرى فقد تلقى وزير اخلارجية 
الشيخ الــدكــتــور أحمد ناصر احملمد أمس 
ــر خارجية اململكة  اتــصــاالً هاتفياً مــن وزي
املتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا 

الصديقة دومينيك راب.
ــال اســتــعــراض اوجــه  ــص ومت خــالل االت
الــعــالقــات الثنائية املتميزة بــني البلدين 
الصديقني وحرصهما على تطوير وتعزيز 
تلك العالقات مبا يحقق املصالح املشتركة 

للبلدين وشعبيهما الصديقني.
ــرى خــالل االتــصــال أيــضــاً بحث آخر  وج
التطورات املتسارعة واملستجدات في املنطقة 
حيث مت التأكيد على اهميه تخفيض التصعيد 
والــنــأي بها عن املخاطر والتعامل مع تلك 
ــروح احلكمة وضبط النفس  املستجدات ب

لضمان تعزيز أمن املنطقة واستقرارها. الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل سفير مالطا باتريك كول

التقى مسؤولي جمعية األسر املتعففة

محافظ األحمدي: التكافل سمة 
أساسية من سمات أهل الكويت

ــواز اخلالد  ثمن محافظ األحــمــدي الشيخ ف
ــذي تضطلع بــه املؤسسات  الـــدور احملـــوري ال
الرسمية واألهلية القائمة على العمل اإلنساني 
واخليري في دولــة الكويت، مشيدا بالتكامل 
وتضافر اجلهود في هذا املجال  بني املؤسسات 
احلكومية التي يتصدرها بيت الزكاة الكويتي 
وغيره من اجلهات املعنية بالعمل اخليري جنبا 
إلــى جنب مع اجلهود احلثيثة والــدور البارز 
الذي تؤديه مؤسسات املجتمع املدني الكويتية 
واجلمعيات واملبرات وجلان العمل اخليري على 

امتداد دولة الكويت.
جاء ذلك خالل استقباله رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة املهندس بدر 
املبارك ونائب الرئيس الدكتور أحمد الكندري 
وأمـــني الــســر الــدكــتــور أحــمــد الهولي ومــديــرة 
العالقات العامة واإلعالم مها القالف، وأعضاء 
اجلمعية عبد العزيز الكندري وغــازي العنزي 

وعبدالله احلسني، حيث جرى التعارف وتبادل 
األحاديث الودية التي تناولت أبرز مهام اجلمعية 
وأولويات عملها واجنازاتها وفرص التعاون 
املشترك بينها وبني محافظة األحمدي في نطاق 

االهتمامات املجتمعية واحلياتية املشتركة.
ــى أن صنائع املــعــروف  ـــار احملــافــظ إل وأش
الكويتية الرسمية واألهلية على مــدى عقود 
عديدة أهلها إلى أن يتوج صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد قائداً للعمل اإلنساني 
وأن تتوج دولــة الكويت احلبيبة بلقب مركز 
العمل اإلنساني وهو إجماع مشهود واستحقاق 
دولــي غير مسبوق ، الفتا إلــى أن التكافل كان 
وما يزال سمة أساسية من سمات أهل الكويت 
سواء لبعضهم البعض أو لغيرهم من مختلف 
اجلنسيات دون متييز ســواء جلنس أو لو أو 
دين، األمر الذي أكسبهم محبة وتقدير واحترام 

العالم أجمع.

درع تكرميية من محافظ األحمدي ملسؤولي اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة

توقيع مذكرة تفاهم كويتية مغربية لتعزيز 
التعاون في القانون الدولي اإلنساني

ــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــع وق
الدائمة للقانون الدولي اإلنساني 
الكويتية ونظيرتها املغربية 
أول أمس مذكرة تفاهم لتعزيز 
التعاون بني اجلانبني في مجال 

القانون الدولي اإلنساني.
ووقـــع مــذكــرة الــتــفــاهــم عن 
ــب الــكــويــتــي املستشار  ــان اجل
عـــادل العيسى بصفته األمــني 
الــعــام للجنة ووكــيــل محكمة 
التمييز فيما وقعها عن اجلانب 
املغربي رئيسة اللجنة الوطنية 
للقانون الدولي االنساني فريدة 

اخلمليشي.
وأوضــح املستشار العيسى 
ـــ )كـــونـــا( على  ــي تــصــريــح ل ف
هامش حفل التوقيع أن مذكرة 
التفاهم تأتي في إطــار حرص 
اللجنة الكويتية على االنفتاح 
على نظيراتها في الدول العربية 
وذلــك من أجــل تبادل اخلبرات 
والتجارب واملمارسات الفضلى 
في مجال اعمال قواعد القانون 
ــة  ــالءم ــي وم ــان ــس الـــدولـــي اإلن
“تشريعاتنا الــوطــنــيــة مع 
املواثيق واالتفاقيات والقواعد 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة مبجال 

القانون الدولي اإلنساني”.
وأضاف أن “زيارتنا للمغرب 
تشمل باإلضافة إلــى التوقيع 
على مذكرة التفاهم املشاركة 
في ندوة بني اللجنتني الكويتية 
واملغربية بعنوان )النزاعات 
املسلحة غير الدولية(” كما 
ــاءات مــع مسؤولني  ــق تشمل ل
مغربيني وزيــــارات جلامعات 
ومــراكــز علمية بهدف االطــالع 
وتــبــادل اخلــبــرات بني البلدبن 
في مضمار تنفيذ قواعد القانون 

الدولي اإلنساني.
من جانبها أعربت اخلمليشي 

في تصريح مماثل لـ )كونا( عن 
ترحيبها بوفد اللجنة الكويتية 
ــة الــتــجــربــة  ــي ــم ــأه ــدة ب ــي ــش م
الكويتية ضمن محيطها العربي 

واإلقليمي.
ـــت اخلــمــلــيــشــي أن  ـــاف وأض
مذكرة التفاهم ستوفر أرضية 
ــني في  ــب ــان ــتــعــاون بـــني اجل لــل
مجال القانون الدولي اإلنساني 
مبا يعزز رصيد البلدين على 
صعيد تفعيل قواعد هذا القانون 
ومالءمة التشريعات الوطنية 
في البلدين مع مبادئه وأهدافه 
املتمثلة بحماية كرامة الناس 

السيما في أوقات احلروب.
وأكدت املسؤولة املغربية في 
هذا السياق أهمية الــدور الذي 
تضطلع بــه الــلــجــان الوطنية 
للقانون الــدولــي االنساني من 
حيث نشر الوعي بقواعد هذا 
ــون والــتــعــريــف بــه في  ــان ــق ال
أوســــاط االفــــراد واجلــمــاعــات 
واملؤسسات السيما املؤسسات 
التعليمية واملدنية والعسكرية 
فضال عن دورها في العمل على 
“تكييف” التشريعات الوطنية 
مــع متطلبات قــواعــد القانون 

الدولي االنساني.
وحــضــر حــفــل الــتــوقــيــع عن 
اجلــانــب الكويتي إضــافــة إلى 
العيسى كــل مــن وكيل محكمة 
االستئناف مدير معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية 
ــر واملــســتــشــار  ــومي ــث ــد ال ــوي ع
ـــواف  مبــحــكــمــة االســـئـــنـــاف ن
ــائــم بأعمال  ــق الــشــريــعــان وال
الــســفــارة الكويتية بالرباط 
وزيـــر مــفــوض غـــازي الفضلي 
فيما حضر عن اجلانب املغربي 
أعضاء اللجنة املغربية وممثلون 

عن وزارة العدل.

رئيس غواتيماال يشيد
بعالقات بالده مع الكويت

استقبل الرئيس  جيمي موراليس رئيس 
جمهورية غواتيماال مساء أمــس األول بقصر 
الرئاسة الوطني بوسط العاصمة الغواتيمالية 
املستشار  خالد اخلرينج القائم بأعمال سفارة 
دولة الكويت في املكسيك واحملال إلى جمهورية 
ــك في مراسم احتفالية تسليم  غواتيماال وذل
السلطة التنفيذية، حيث أشاد بالعالقات الثنائية 
املتميزة التي تربط البلدين الصديقني، محمال 
املستشار  نقل خالص حتياته وتقديره الى دولة 

الكويت قيادة وحكومة وشعبا.

ومن جانبه تقدم املستشار اخلرينج للرئيس 
موراليس بخالص الشكر والتقدير على كرم 
الضيافة وحفاوة االستقبال ، مؤكدا لفخامته 
على اعتزام دولة  الكويت املضي قدما في توطيد 
العالقات الثنائية بني البلدين وتوسيعها لتشمل 
مجاالت أرحب ترتقي الى مستوى طموح قيادتي 

البلدين وشعبيهما.
ــي االحــتــفــالــيــة نــائــب رئيس  ـــارك ف وقـــد ش
اجلمهورية جافيز كابريرا فرانكو، و وزيــرة 

اخلارجية  ساندرا جوفيل وأعضاء احلكومة.

»الصحة«: تخصيص مركز 
محمود حيدر للمواطنني ومركز 

اجلابرية الصحي للوافدين
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس أن وزير 
الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أصدر 
قـــراراً وزاريـــاً يقضي بــإعــادة تنظيم استقبال 
املــراجــعــني فــي مــركــزي محمود حــاجــي حيدر 

الصحي واجلابرية الصحي.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
الــدكــتــور عبدالله السند إن هــذا الــقــرار يأتي 
لإلرتقاء مبعايير جــودة اخلدمة الصحية في 
خطوة تهدف إلى تسهيل عالج املواطنني مبراكز 

الرعاية الصحية األولية.

وبني السند أن القرار تضمن في مادته األولى 
تخصيص مركز محمود حاجي حيدر الصحي 
الكائن في منطقة اجلابرية قطعة 6 للمراجعني 

الكويتيني فقط.
وذكــر أن القرار في مادته الثانية أشــار إلى 
تخصيص مركز اجلابرية الصحي الكائن في 
قطعة 7 للمراجعني غير الكويتيني القاطنني في 
منطقة اجلابرية السكنية.   وأوضــح أن القرار 
في مادته الثالثة بني تاريخ بدء العمل بالقرار 

وتنفيذ ما جاء به اعتباراً من األحد املقبل.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

أعضاء اللجنتني الكويتية واملغربية بعد توقيع مذكرة التفاهم


