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وزير الصحة يوجه بتشكيل اللجان الطبية العليا للعالج باخلارج
أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس 
تعليماته لوكيل ال��وزارة بتشكيل اللجان الطبية العليا 

للعالج باخلارج املنصوص عليها بالالئحة اجلديدة.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان صحافي إن ه��ذه اللجان 
ستتولى دراس��ة وحتديد م��دى أحقية املرضى للعالج 

باخلارج أو توفير العالج بالداخل من قبل استشاريني 
محليني أو استشاريني زوار م��ع وض��ع خطة عالجية 
محددة للمرضى يتابعها االطباء املعاجلون سواء بالداخل 
أو اخلارج. وأوضحت أن اللجان الطبية العليا املنصوص 
عليها بالالئحة اجلديدة هي اللجنة الطبية العليا للعالج 

باخلارج )لشؤون املرضى باخلارج( واللجنة الطبية 
العليا للعالج باخلارج )اجلراحية( واللجنة الطبية 
العليا للعالج ب��اخل��ارج )غير اجلراحية( إضافة الى 
اللجنة الطبية العليا للعالج باخلارج )االستشاريني 

احملليني والزوار(.
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سموه عزى بوفاة الرئيس األسبق لـ » بنغالديش«

األمير يتسلم رسالة خطية  
من رئيس وزراء إثيوبيا

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ص��ب��اح أم��س وزي���ر النفط ووزي��ر 
الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل 
ووزي��ر املالية بجمهورية إثيوبيا 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة أحمد 
ش��اي��دي، حيث سلم سموه رسالة 
خطية من رئيس وزراء جمهورية 
إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية آبي 
أحمد تتعلق بالعالقات الثنائية 
ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن والشعبني 
الصديقني وسبل تعزيزها وتنميتها 
في املجاالت كافة كما تضمنت دعوة 
سموه ل��زي��ارة جمهورية إثيوبيا 
الفيدرالية الدميقراطية الصديقة. 

وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان 
األم��ي��ري ب��اإلن��اب��ة ال��ش��ي��خ محمد 

العبدالله.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ب��ع��ث صاحب 
السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
محمد عبداحلميد رئيس جمهورية 
بنغالديش الشعبية الصديقة عبر 
فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة فخامة 
ال��رئ��ي��س اجل���ن���رال ح��س��ني محمد 
إرش��اد الرئيس األسبق جلمهورية 
بنغالديش الشعبية الصديقة سائال 
س��م��وه امل��ول��ى تعالى أن يتغمده 
بواسع مغفرته ورحمته ويلهم ذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن��واف األح��م��د ببرقية تعزية إلى 
الرئيس محمد عبداحلميد رئيس 
ج��م��ه��وري��ة ب��ن��غ��الدي��ش الشعبية 
الصديقة ضمنها س��م��وه خالص 
تعازيه وص���ادق مواساته بوفاة 
ال��رئ��ي��س اجل���ن���رال ح��س��ني محمد 
إرش��اد الرئيس األسبق جلمهورية 
بنغالديش الشعبية الصديقة سائال 
سموه الباري جل وعال أن يتغمده 

بواسع مغفرته ورحمته.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء يبرقية تعزية 

سمو األمير يستقبل ووزير املالية في إثيوبيا أحمد شايديمماثلة.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الفاضل وشايدي والوفد املرافق

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء وبحضور 
وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 

ووزي���ر املالية باإلنابة الدكتور 
خالد الفاضل في قصر السيف أمس 
وزير املالية باجلمهورية اإلثيوبية 

الفيدرالية الدميقراطية الصديقة 
أحمد ش��اي��دي وال��وف��د امل��راف��ق له 
وذل���ك مبناسبة زي��ارت��ه للبالد.  

وحضر املقابلة الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية هاشم 

سيد هاشم.

املبارك يستقبل الفاضل ووزير املالية اإلثيوبي

استقبل ال��ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد في قصر السيف العامر صباح أمس 
سفير مملكة ب��وت��ان الصديقة ل��دى البالد 
تسيرجن بنجور يرافقه كل من نائب السفير 
كونزاجن ديتشن وال��وزي��ر املفوض سونام 

وانغدي. 
حيث مت خ��الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل األح��ادي��ث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع ضمن 
محور الزيارة، مشيداً معاليه بعمق العالقات 
بني البلدين الصديقني ، ومتمنياً لها املزيد من 

التطور والتعاون والعمل املشترك .

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفير بوتان تسيرجن بنجور

أشادت املمثلة العليا لالحتاد األوروب��ي للشؤون 
اخل��ارج��ي��ة والسياسية واألم��ن��ي��ة ونائبة رئيس 
املفوضية األوروب��ي��ة فيديريكا موغيريني أمس 
االث��ن��ني مب��واق��ف الكويت املتعلقة ببناء اجلسور 
مبنطقة اخلليج وجهودها من أجل إعادة بناء الوحدة 

باملنطقة.
وقالت موغيريني في تصريح للصحفيني قبيل 
اجتماع لوزراء خارجية االحتاد األوروبي »كنت في 
الكويت )األح��د( وهي دول��ة عبرت دائما عن موقف 
شديد احلكمة والعقالنية وحتاول دائما بناء اجلسور 

وإعادة بناء الوحدة في املنطقة«.
وأض��اف��ت: »أعتقد أن هناك ما يكفي من احلكمة 
والعقالنية في اخلليج حملاولة العثور على سبيل 
مفيد للمضي قدما« مشيرة إلى أن »العثور على سبيل 
للحياة سويا في سالم ليس عالمة على الضعف وإمنا 
على احلكمة والنظر إلى املصالح.. وأوال وقبل كل 

شيء األمن واملصالح االقتصادية في املنطقة«.
وأكدت موغيريني التي زارت العراق قبل التوجه 
إلى الكويت »لقد رأيت في املنطقة إدراكا حلقيقة أن 
التصعيد خطر على اجلميع بدون استثناء وأن هناك 

خطرا إزاء احلسابات اخلاطئة«.
وأضافت »لذا أعتقد أن هناك مصلحة اليوم للتركيز 
على كيفية احتواء املخاطر وكيفية جتنب التصعيد 

العسكري أو أي تصعيد من أي نوع«.
وكانت موغيريني بدأت أمس األول السبت زيارة 
للكويت استمرت يومني اجتمعت خاللها مع سمو 
أمير ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د وسمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء والشيخ صباح 
اخلالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الكويتي. وشهدت موغيريني خ��الل ال��زي��ارة التي 

استمرت على مدى يومني افتتاح مقر بعثة االحتاد 
األوروب��ي لدى الكويت في خطوة من شأنها إتاحة 

مجال أوسع وأرحب لتعزيز التعاون املشترك.

مسؤولة أوروبية تشيد بجهود الكويت لبناء الوحدة في املنطقة

فيديريكا موغيريني

قال مساعد وزير اخلارجية الكويتي للشؤون 
القنصلية السفير سامي احلمد إن ال��دورة االولى 
للجنة القنصلية الكويتية البحرينية املشتركة 
بحثت العديد م��ن القضايا املهمة التي حتتاج 
لتطوير مبشاركة أربع جهات حكومية مع وزارة 

اخلارجية.
وأضاف احلمد في تصريح ل� )كونا( أمس االثنني 
أن االجتماع االول للجنة القنصلية املشتركة الذي 
شاركت به وزارت الداخلية والعدل باالضافة الى 
التعليم العالي والقوى العاملة جاء تفعيال ملا نصت 
عليه محاضر اجتماعات ال��دورة اللجنة املشتركة 
العليا في دورتها العاشرة بني البلدين في أبريل 
املاضي. وأش��ار الى أن االجتماع يأتي من منطلق 
حرص املسؤولني ملتابعة مصالح رعايا البلدين 
الفتا الى أن هناك الكثير من املواضيع املشتركة 
اجتماعيا وماليا واقتصاديا وعلى كافة املستويات 

»لذلك يأتي دور اللجنة القنصلية ملتابعة مثل تلك 
الشراكات املهمة«.

ونوه بحجم التناسق والتناغم في االطروحات 
من اجلانب البحريني إذ مت التوقيع على محضر 
االجتماعات الذي يضمن التعاون السلس في املجال 
القنصلي كاشفا عن رغبة اجلانبني في تعيني ضباط 
ارتباط في سفارات البلدين لتسهيل االتصاالت بني 

قطاعات الدولة والسفارات املعنية.
وأكد أن الوفدين اتفقا على تبادل اخلبرات في 
موضوع اص��دار التأشيرات والتصديقات على 
الوثائق الرسمية كما بحثا كيفية حتقيق مصالح 

الطلبة وتسهيل ما يحتاجونه من خدمات.
وأك��د احلمد عمق العالقة االخوية وجذروها 
التاريخية بني الكويت والبحرين والتي ساهمت 
في تسهيل الكثير من العقبات بني البلدين في جميع 

املجاالت.

احلمد: الدورة القنصلية األولى 
املشتركة مع البحرين بحثت عدة قضايا

السفير سامي احلمد

    ناصر الصباح بحث مع سفير 
»بوتان« التعاون املشترك

اجتمع ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية 
ال��ك��وي��ت��ي خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه أم��س 
م��ع مبعوث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة في 
جمهورية الدومينيكان السفير 
رافيال ميلو الذي يقوم بزيارة للبالد 
ضمن ج��ول��ة تضم ع���ددا م��ن دول 
املنطقة لبحث التحضيرات اجلارية 
للمنتدى العربي الدومينيكاني 
امل��ق��رر ع��ق��ده ف��ي وق���ت الح���ق في 

الدومينيكان.
وبحث الطرفان ع��ددا من أوجه 
ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني البلدين 
إضافة إلى تطورات األوض��اع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت 
لدى كوبا محمد خلف ومساعد وزير 
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.

اجلار الله يبحث مع مبعوث وزير خارجية الدومينيكان العالقات الثنائية

خالد اجلار الله خالل لقائه السفير رافيال ميلو


