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صاحب السمو تبادل األحاديث الودية والمشاعر الطيبة مع األمير خليفة بن سلمان

األمير استقبل رئيس وزراء البحرين وأقام له مأدبة إفطار

• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال �سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري
ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح الأحمد
بق�رص د�سمان �أم�س �أخاه �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س وزراء
مملكة البحرين ال�شقيقة والوفد
املرافق ل�سموه وبح�ضور �سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
وذلك مبنا�سبة زيارته الأخوية
للبالد حيث قدم ل�سموه التهاين
مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك
�أعاده الله على اجلميع باخلري
واليمن والربكات.
هذا وقد مت خالل اللقاء تبادل
الأح��ادي��ث ال��ودي��ة وامل�شاعر
الطيبة يف جو ج�سد روح الأخوة
وع��م��ق ال��ع�لاق��ات التاريخية
الرا�سخة ال��ت��ي ت��رب��ط قيادة
الكويت و�شعبها ب�إخوانهم يف
مملكة البحرين ال�شقيقة وال�سعي
نحو دعم م�سرية التعاون الثنائي
وتعزيزها وتنميتها بني البلدين
ال�شقيقني يف �شتى املجاالت.
ح�رض اللقاء رئي�س جمل�س الأمة
م��رزوق الغامن و�سمو ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك رئي�س جمل�س
ال����وزراء وك��ب��ار امل�س�ؤولني
بالدولة.
و�أق���ام �صاحب ال�سمو الأم�ير
ال�شيخ �صباح الأح��م��د بق�رص
د�سمان م�ساء �أم�س م�أدبة �إفطار
على �رشف �أخيه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س وزراء مملكة
البحرين والوفد املرافق ل�سموه
وذل��ك مبنا�سبة زي���ارة �سموه
الأخوية للبالد.
وك��ان الأم�ير خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س وزراء مملكة
البحرين و�صل والوفد املرافق
ل�سموه �إلى البالد �أم�س يف زيارة
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• �سمو ويل العهد مرحب ًا ب�سمو الأمري خليفة بن �سلمان

• �سمو ال�شيخ جابر املبارك خالل ا�ستقباله لرئي�س وزراء البحرين

األمير تلقى اتصا ً
ال
من نائب رئيس
الوزراء العماني

خليفة بن سلمان:

نستذكر بالعرفان

تلقى �صاحب ال�سمو �أمري
ال���ب�ل�اد ال�����ش��ي��خ �صباح
الأح��م��د ،ات�صاال هاتفيا
م��ن �صاحب ال�سمو فهد
بن حممود �آل �سعيد نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء
ل�����ش��ؤون جمل�س ال���وزراء
بعمان ،عرب �سموه خالله
عن خال�ص تهانيه و�أطيب
متنياته مبنا�سبة حلول
�شهر رم�ضان املبارك �سائال
املولى عز وجل �أن يعيد
ه��ذا ال�شهر الف�ضيل على
البلدين وال�شعبني وعلى
الأمتني العربية والإ�سالمية
ب��واف��ر اخل�ي�ر و�أن يدمي
على �سموه موفور ال�صحة
والعافية.
وقد �شكره �سموه ،على هذه
البادرة الكرمية التي جت�سد
عمق العالقات بني البلدين
مبادال �سموه التهاين بهذه
املنا�سبة العطرة ومتمنيا
ا���س��ت��م��رار ه��ذا التوا�صل
الأخ������وي ,م��ب��ت��ه�لا �إل���ى
ال��ب��اري تعالى �أن ينعم
على �سموه ب��دوام ال�صحة
والعافية ويحقق ل�سلطنة
عمان كل ما تتطلع �إليه من
رفعة ورقي وازدهار يف ظل
القيادة احلكيمة لل�سلطان
قابو�س بن �سعيد �سلطان
عمان.

والتقدير المواقف
المشرفة للكويت
بقيادة األمير

في دعم جهود

التنمية بالبحرين
• النائب الأول وزير الدفاع م�ستقب ً
ال رئي�س وزراء البحرين

• ال�شيخ م�شعل الأحمد خالل ا�ستقبال �سمو الأمري خليفة بن �سلمان

�أخوية ق�صرية.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي �سموه
على �أر�ض مطار الكويت الدويل
�سمو رئي�س جمل�س ال���وزراء
ال�شيخ جابر املبارك والنائب
الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي���ر ال��دف��اع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ونائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخل��ال��د ون��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجل���راح ونائب
وزي��ر �ش�ؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ حممد العبدالله وعدد من
ال�شيوخ والوزراء وامل�ست�شارين
وك��ب��ار امل�����س ��ؤول�ين ب��دي��وان
رئي�س جمل�س ال��وزراء و�سفريا
البلدين.

هذا و�أدلى الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء مبملكة
البحرين ال�شقيقة بالت�رصيح
التايل:
«ي�سعدنا �أن نزور بلدنا الثاين
دول��ة الكويت ال�شقيقة للقاء
�أخينا �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد �أمري دولة الكويت
وتقدمي التهاين ل�سموه مبنا�سبة
�شهر رم�ضان املبارك يف �إطار نهج
د�أبنا عليه وتقليد �سنوي نحر�ص
على االل��ت��زام ب��ه لنعك�س ما
نكنه على امل�ستويني ال�شخ�صي
والر�سمي ل�صاحب ال�سمو �أمري
دولة الكويت الذي كرمه العامل
بتكرمي م�ستحق وبجدارة مبنح
�سموه لقب قائد العمل الإن�ساين
وننتهز هذه الفر�صة لن�ستذكر

بالعرفان والتقدير والإكبار
امل���واق���ف امل����شرف��ة ل��دول��ة
الكويت بقيادة �سموه يف دعم
جهود التنمية مبملكة البحرين
يف خمتلف املواقف والظروف
كما ي�سعدنا �أن نحمل معنا من
خالل هذه الزيارة حب ومودة
وحتيات �أهل البحرين و�شعبها
ويف مقدمتهم �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى �إلى دولة
الكويت �أم�يرا وحكومة و�شعبا
الذين يحظون مبوقع متميز يف
م�شاعر الود والتقدير يف نفو�س
ال�شعب البحريني املحب.
و�إننا نرى الزيارة فر�صة للت�أكيد
على عمق وم��ت��ان��ة العالقات
الثنائية التاريخية املتجذرة

بني بلدينا و�أن نناق�ش خاللها
كل ما من �ش�أنه تنمية التعاون
الذي نتطلع دائما �إلى �أن يكون
يف م�ستوى العالقات املتجددة
واملتنامية بيننا والعمل على
ت��ط��وي��ره��ا لت�صب يف خدمة
�شعبيهما ال�شقيقني وم�صلحة
البلدين امل�شرتكة.
كما �ستهيئ هذه الزيارة الأخوية
الفر�صة لنا للقاء �أخينا �سمو
ال�شيخ ن��واف الأحمد ويل عهد
دولة الكويت ال�شقيقة و�أخينا
�سمو ال�شيخ ج��اب��ر املبارك
رئي�س جمل�س ال��وزراء متمنني
لهذا البلد العزيز بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد دوام
التقدم واالزده���ار واال�ستقرار
والنمو يف خمتلف املجاالت».

ه��ذا وق��د غ��ادر �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء مبملكة
ال��ب��ح��ري��ن ال�شقيقة وال��وف��د
املرافق ل�سموه البالد �أم�س بعد
زيارة �أخوية ق�صرية.
وكان يف وداع �سموه على �أر�ض
مطار الكويت الدويل �سمو ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك رئي�س جمل�س
ال���وزراء ونائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخل��ال��د ون��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجل��راح وعدد من
ال�شيوخ والوزراء وامل�ست�شارين
وك��ب��ار امل�����س ��ؤول�ين ب��دي��وان
رئي�س جمل�س ال��وزراء و�سفريا
البلدين.

وزير الصحة :دخول  79سيارة إسعاف جديدة الخدمة األسبوع المقبل
�أعلن وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح� ،أم�س ،انه �سيتم دخول
� 79سيارة �إ�سعاف ج��دي��دة الى
اخل��دم��ة الأ���س��ب��وع املقبل وذلك
عقب ا�ستكمال املتطلبات كافة من
اجلهات الرقابية.
جاء ذلك يف ت�رصيح لل�شيخ با�سل
ال�صباح على هام�ش ا�ستقباله
املهنئني مبنا�سبة �شهر رم�ضان
املبارك الفتا �إلى انه �سيتم �إدخال
عدد من الربامج ال�صحية قريبا
منها برنامج زراعة القلب.
و�أ�ضاف �أن ال��وزارة ب��د�أت العام
املا�ضي يف برنامج القلب ال�صناعي
م�شريا �إلى �أن اخلطة اكتملت و�سيتم
الإعالن عنها قريبا.
و�أو���ض��ح �أن ال���وزارة مقبلة على
ع���دد م��ن االف��ت��ت��اح��ات اجلديدة
منها م�ست�شفى ال�صباح اجلديد
وم�ست�شفى الأمرا�ض ال�سارية �إ�ضافة
�إلى العديد من املراكز ال�صحية
معرب ًا عن �أمله ب�أن يتم افتتاح هذه
امل�شاريع نهاية العام احلايل.

و�أ�شار �إل��ى ان الهيكل التنظيمي
للوزارة ال يزال يف ديوان اخلدمة
املدنية مبينا ان ال��وزارة تتابع
�إقراره مع الديوان.

• ال�شيخ با�سل ال�صباح مع عدد من املهنئني

وذك��ر ان من ال�رضورة ا�ستحداث
برنامج للر�صد امل�ستمر لآراء
املر�ضى واملراجعني وانطباعاتهم
ع��ن الرعاية ال�صحية وذل��ك يف

�إطار حر�ص ال��وزارة على تطوير
خدماتها و�ضمان تقدميها باجلودة
املطلوبة ووفقا لأحدث املعايري
العاملية.

الكويت تناشد األطراف الليبية العودة للحوار

• بدر املنيخ يلقي كلمة الكويت

جددت الكويت منا�شدتها للأطراف
الليبية ب�أهمية �ضبط النف�س واحرتام
ال��ق��ان��ون ال���دويل االن�����س��اين وعدم
ا�ستهداف املدنيني واملن�ش�آت املدنية
والعودة جم��ددا للحوار ال�سيا�سي
الذي ترعاه االمم املتحدة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
�ألقاها م�ساء �أم�س الأول القائم
بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت
الدائم لدى االمم املتحدة امل�ست�شار
بدر املنيخ ،يف جل�سة جمل�س االمن
ب�ش�أن االحاطة املقدمة من املدعية

العامة للمحكمة اجلنائية الدولية
حول ليبيا.
وجدد املنيخ الرتحيب باجلهود التي
تبذلها املحكمة اجلنائية الدولية
والهادفة الى حتقيق �أ�س�س العدالة
و�ضمان عدم االفالت من العقاب وفقا
ملا ن�ص عليه القانون الدويل ,م�شيد ًا
بالدور الد�ؤوب ملكتب االدعاء العام
رغم التحديات الكبرية التي تواجه
م�ساعيه يف تنفيذ امل�س�ؤوليات
املوكلة �إليه لر�صد وتقدمي مرتكبي
اجلرائم واالنتهاكات الى العدالة.

