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نقل للملك كارلوس تحيات القيادة السياسية

امللك خوان كارلوس والشيخ د.محمد الصباح والشيخ د.أحمد ناصر احملمد وسفيرنا عادل العيار

محمد الصباح والعاهل اإلسباني استعرضا
عالقات الصداقة وطرق توطيدها وتعزيزها

مدريدـ  كونا: التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح في القصر امللكي امس مع العاهل االسباني 
امللك خوان كارلوس. ونقل الشيخ د.محمد الصباح للعاهل اإلسباني 
حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشــــيخ نواف األحمد وســــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والشــــعب الكويتي. واستعرض الشيخ د.محمد الصباح مع 
العاهل اإلسباني عالقات الصداقة العريقة التي جتمع البلدين وكيفية 

توطيدها وتعزيزها في جميع املجاالت واألصعدة.
ومن جانبه، نقل العاهل اإلســــباني حتياته الى صاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد فيما أبدى اعتزازه بالزيارة التاريخية 
التي قام بها للكويت عــــام 2008 وتطلعه للقيام بجولة في املنطقة 
تشــــمل الكويت. يذكر ان العاهل االســــباني أجرى خالل زيارته الى 

الكويت في مايو عام 2008 مباحثات مع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وحضر اللقاء سفيرنا لدى اسبانيا عادل العيار ومدير 
ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الســــفير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد. ومن املنتظر ان يجري الشيخ د.محمد 
الصباح التي تســــتمر زيارته 3 أيام لقاء صحافيا مع صحيفة »اي 
بي ســــي« اإلسبانية اليوم فيما يقيم السفير العيار مأدبة غداء على 
شرف الشيخ د.محمد الصباح والوفد املرافق. وسيفتتح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي مســــاء غد مقر سفارتنا 
اجلديد في مدريد مبشــــاركة وزير اخلارجية والتعاون اإلســــباني 

ميغيل انخيل موراتينوس.
ويقيم وزير اخلارجية والتعاون االسباني عشاء عمل على شرف 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي.

وزير الخارجية اإلسرائيلي في لقاء أجراه موقع »يديعوت أحرونوت« اإللكتروني

س�ورية ج�زء ال يتج�زأ م�ن مح�ور الش�ر والوثائ�ق والمعلوم�ات المخابراتي�ة تثب�ت أن الس�فينة احت�وت عل�ى أس�لحة لح�زب اهلل

ليبرمان: »ما فعلته الكويت بالفلسطينيين بعد حرب الخليج األولى جريمة حرب«!

تل أبيب ـ يو.بي.آي: اعتبر وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان أن دمشق جزء ال يتجزأ من »محور الشر«، 
وذلك في أعقاب اعتراض سالح البحرية اإلسرائيلي سفينة 
»فرانكوب« في عرض البحر املتوسط والعثور على كميات 
كبيرة من األســــلحة فيها تدعي إسرائيل إن إيران أرسلتها 
إلى حزب اهلل عبر سورية، كما هاجم الكويت على خلفية 

ما »فعلته« بالفلسطينيني بعد حرب اخلليج األولى.
وقال ليبرمان فــــي مقابلة أجراها معه موقع »يديعوت 
أحرونوت« االلكتروني انه »ينبغي أن نفهم أنه يوجد نفاق 
بالغ لم نر مثله إذ أن ما فعلته الكويت للفلسطينيني الذين 
كانــــوا لديها هو أمر باإلمكان وصفه بجرمية حرب وهناك 
يدور احلديث عن جرمية ضد اإلنسانية وعلى الكويتيني أن 
يبحثوا في أعمالهم وكيف تعاملوا مع الفلسطينيني« بعد 
حرب اخلليج األولى في العام 1990 بســــبب رفض الزعيم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التحالف الدولي ضد نظام 
صدام حسني الذي احتل الكويت في ذلك الوقت قبل أن يجبر 

على االنسحاب منها.
وتابع بانه »ال شك في أن سورية اختارت أن تكون إلى 
جانب اإلرهاب وهي مرتبطة مبحور الشر مع كوريا الشمالية 

وإيران وڤنزويال وهي جزء ال يتجزأ من محور الشر«.
وأضاف أنه »واضح أن بإمكان السوريني سد الطريق أمام 
تهريب األسلحة إلى جنوب لبنان بشكل مطلق لكنهم ينفذون 
يوميا عكــــس ذلك ولهذا فإنه ال يوجد مكان هنا لألوهام«. 
وأخلت إسرائيل امس سبيل طاقم سفينة »فرانكوب« وسمحت 
للسفينة مبغادرة ميناء أسدود الذي كانت محتجزة فيه وذلك 

بعد إفراغ شحنة األسلحة التي كانت في السفينة.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن ليبرمان أصدر تعليمات 
للمسؤولني في وزارته بدعوة جميع السفراء في إسرائيل 
لزيارة ميناء أسدود ومشاهدة األسلحة املهربة وتزويدهم 

بشرح حول مفعول كل نوع من هذه األسلحة.
وقال ليبرمــــان للصحيفة إن »اســــتجواب أفراد طاقم 
السفينة والوثائق واملعلومات املخابراتية املتوافرة لدينا 
تثبت دون أدنى شك أن السفينة احتوت على أسلحة غايتها 

حزب اهلل«.
وأضاف أنه »لدينا أكثر من دخان مسدس بل لدينا مسدس 
يطلق النار وهو يطلق النار في أفغانســــتان وباكســــتان 
والعراق وغزة وجنوب لبنان وقد شــــاهدنا في األسابيع 
األخيرة صاروخ الكاتيوشــــا الــــذي مت إطالقه )من جنوب 
لبنان( باجتاه كريات شمونيه )في شمال إسرائيل( وشاهدنا 
التجربة على الصاروخ الذي يفترض أن يضرب الســــكان 

املدنيني في وسط إسرائيل«.
وكان ليبرمان اشار إلى أقوال رئيس شعبة االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية اللواء عاموس يدلني في الكنيست حول 

جتربة حماس لصاروخ يصل مداه إلى مدينة تل أبيب.
عن مدى تأكد إسرائيل من أن األسلحة مرسلة إلى حزب 
اهلل قال ليبرمان »دون أدنى شك فقد تعقبنا هذه السفينة 
وشــــاهدنا احملاوالت التي نفذها اإليرانيون والســــوريون 
وحزب اهلل من أجل إخفاء ذلك فقد غيروا املســــار ونقلوا 
)حاويات األسلحة( من سفينة إلى أخرى وهناك أكثر من 
مجرد إثباتات قاطعة على أنها مرســــلة إلى حزب اهلل، كل 

شيء مبا في ذلك وثائق«.
وأضاف »أنــــا واثق من أنه ال ميكننا أن مننع بشــــكل 
مطلق و100% محاوالت التهريب، كما أنه فقط قسم من هذه 
األمور يتم النشــــر عنه ونحن نبذل كل ما بوسعنا وكل ما 
هو ملقى علينا لكن هذا ليس كامال واإليرانيون مستمرون 
في جهودهم ملساعدة اإلرهاب ويستمرون أيضا في تهريب 
السالح ومتويل املنظمات اإلرهابية أيضا وتطوير أسلحة 

ملنظوماتهم الصاروخية ومنظومتهم النووية«.
وبشأن دعوة السفراء في إسرائيل إلى مشاهدة األسلحة 
التي كانت في السفينة واستولت عليها إسرائيل قال ليبرمان 
ان الهدف هو أن »يروا األسلحة الفتاكة املخصصة كلها لتكون 
موجهة ضد السكان املدنيني ونحن نركز في محادثات كثيرة 

مع وزراء خارجية ورؤساء دول حول هذا املوضوع«.
وأضاف »أعتقد أن دول العالم احلر تدرك املعضالت وقسم 
كبير من جنود الناتو )حلف شمال األطلسي( موجود في 
دول مثل أفغانستان وهم يدركون الوضع املوجودة إسرائيل 
فيه ويواجهون املشاكل نفسها وقد شاهدت املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
في باكستان وهي تواجه املشاكل نفسها متاما واالتهامات 

نفسها التي يوجهونها ضد جنود الواليات املتحدة«.
وتطرق ليبرمان إلى تقرير جلنة تقصي احلقائق التابعة 
لألمم املتحدة حول احلرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد 
غولدستون الذي يتهم إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ويتوقع 
أن تصوت الهيئة العامة لألمم املتحدة على مشــــروع قرار 

عربي يدعو إلى تبنيه وحتويله إلى مجلس األمن.

الكويت تدعو إلى تنفيذ توصيات غولدستون
االمم املتحدةـ  كونا: دعت الكويت املجتمع 
الدولي الى تنفيذ توصيات تقرير غولدستون 
بشأن االعتداءات االســـرائيلية »الوحشية« 
على املدنيني فـــي قطاع غزة في بداية العام 
احلالي، محذرة في الوقت ذاته من تداعيات 
التعديات االسرائيلية »الصارخة« على املسجد 

األقصى ومحيطه.
جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى 
االمم املتحدة ألقاه املستشار والقائم باألعمال 
باالنابة خلف بوظهير امام اجلمعية العامة 
في دورتها الـ 64 عند مناقشتها تقرير مجلس 
حقوق االنسان املتعلق بتقرير غولدستون.

وقال بوظهير »اننا ندعو الدول االعضاء 
إلى العمل معا لتنفيذ التوصيات الواردة في 
تقرير بعثـــة االمم املتحدة لتقصي احلقائق 
بشأن النزاع في غزة، ولدعم مشروع القرار 
العربي املعروض أمامنا والذي يعتبر خطوة في 
االجتاه الصحيح ملواجهة الظلم والعدوان«.

وناشد املجتمع الدولي، السيما الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمـــن منع التعديات 
االسرائيلية »الصارخة« على املسجد األقصى 

ومحيطه.
وعن تقرير غولدستون الذي اتهم فيه 
إسرائيل وحركة حماس باقتراف جرائم حرب 
ضد املدنيني خالل احلرب على القطاع في 
بداية العام احلالي، أكد بوظهير ان »الكويت 
تتعهـــد أمامكم من منطلق مســـؤولياتها 
والتزاماتها الدولية بالســـعي بجد الى ان 
يظـــل تقرير غولدســـتون حيا في ضمير 
املجتمع الدولي حتى يتم تطبيق مبدأ عدم 
االفالت من العقاب متاشيا مع مقاصد ميثاق 
االمم املتحـــدة الداعي الـــى احترام حقوق 
االنســـان التي انتهكتها اسرائيل بصورة 
غير معقولة وغير مقبولة وغير مسبوقة 
في عاملنـــا املعاصر في حربها الظاملة ضد 

املدنيني في قطاع غزة«.

المهري: على النواب المطالبة 
بحذف المناهج التكفيرية

الدعاس: خطة عمل مستقبلية لتفعيل 
مشاركة الشباب في صنع القرار

 الحماد ونظيره الجيبوتي 
بحثا تعزيز العالقات الثنائية

بيروتـ  كونا: كشــــفت مديرة 
ادارة استشــــراف املســــتقبل في 
العامــــة للمجلس األعلى  االمانة 
للتخطيط والتنمية الكويتية منى 
الدعاس امس ان الكويت وضعت 
خطة مستقبلية لتحقيق التنمية 
املستدامة وتفعيل مشاركة الشباب 
فــــي صنع القرار. مــــن جهته اكد 
الباحث العاملي من معهد الكويت 
لالبحــــاث العلميــــة واحد خبراء 
االمم املتحدة في التنمية املستدامة 
والطاقات املتجددة د.سعد اجلندل 
اهمية احلفاظ على مصادر الطاقة 
في الــــدول العربية. جاء ذلك في 
تصريحــــني منفصلــــني للدعاس 
واجلندل على هامش مشاركتهما 

في افتتاح اجتماع فريق اخلبراء 
التنمية حتت  حــــول مســــتقبل 
عنوان »الفرص واملكاسب املمكنة« 
الذي تنظمــــه اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا( 

ويستمر على مدى يومني.
وأكدت الدعاس اهمية مشاركة 
الكويت في هــــذا االجتماع مبينة 
ان الكويت قطعت شــــوطا كبيرا 
وحققت اجنازات مهمة في مجال 
الشباب وفرص  التنمية وقضايا 
انها اســــتعرضت  العمل. وقالت 
خالل االجتماع املشاريع واخلطط 
املستقبلية التي وضعتها الكويت 
في مجال البيئة وايجاد فرص العمل 

للشباب.

 بحث وزير االوقاف اجليبوتي 
د.حامد عبده مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين. وقالت وزارة االوقاف ان 
مباحثات احلمــــاد وعبده تركزت 
على دراسة أوجه التعاون االسالمي 
املشترك واهمية تبادل اخلبرات بني 
البلدين السيما فيما يثري جتربة 

كل منهما في املجاالت االسالمية في 
مختلف قطاعات وزارة االوقاف في 

كال البلدين. 
واضافت ان عبده اشاد بالتجربة 
الكويتية في مجال انشــــاء املركز 
العاملي للوسطية الذي يعبر عن 
تبني الوزارة منهج الوسطية الذي 
يدعو حلوار احلضارات واالديان 
واحترام الرأي اآلخر، كما اشــــاد 
بدور الوزارة في مختلف احملافل 

الدولية.

صـــرح وكيـــل املرجعيات 
الشيعية السيد محمد باقر املهري 
بأن على بعض نـــواب مجلس 
األمة خاصة نائب الشيكات بدل 
التهديد باستجواب رئيس الوزراء 
اإلصالحي ســـمو الشيخ ناصر 
احملمد والتجسس على املسلمني 
والتدخـــل في األمـــور اخلاصة 
بسموه او املطالبة بحذف مادة 
املوســـيقى التي ال تكون حراما 
اذا لم تكن تناسب مجالس اللهو 
واللعب كما قال اإلمام السيستاني 
في اجلواب عن السؤال» هل يجوز 
للمسلم ان يرسل ابنه الى احد 
املعاهـــد املوســـيقية لتعلم فن 
املوسيقى كفن بشرط اال يستعمل 
فنـــه في احلـــرام؟« ال مانع من 
تعلم املوســـيقى احملللة في حد 
ذاته ولكن ارســـال االطفال الى 
املعاهد املوسيقية البد من إحراز 
ان ذلك ال يؤثر سلبا على نشأتهم 

الدينية.
وتابع: وقال ســـماحة السيد 
السيستاني بالنسبة لتشخيص 
أم ال، كل  لهـــو  ان املوســـيقى 
يعمل حســـب تشخيصه، وقال 
السيستاني ايضا: املوسيقى غير 
املناسبة ملجالس اللهو واللعب ال 

يحرم االستماع اليها كاملوسيقى 
العســـكرية واجلنائزية وكذلك 
الكالسيكية اذا لم تكن مناسبة 
ملجالس اللعـــب واللهو، فهؤالء 
النواب بدال مـــن هذه املطالبات 
والتهديدات عليهم املطالبة بحذف 
املناهج التكفيرية املوجودة في 
الصفني التاسع والعاشر والتي 
الوحدة  تفرق املسلمني ومتزق 
الوطنية وتشجع على اإلرهاب 
والكراهيـــة والبغضاء واحلقد 
بني املســـلمني، فاملطالبة بحذف 
املناهج التكفيرية اولى وأهم من 
التهديد باستجواب رئيس الوزراء 

او حذف املوسيقى احملللة.

السيد محمد املهري

الخالدي ل� »األنباء«: نأمل التوسع في مركز 
التأهيل المهني ليشمل جميع المحافظات

مشاركون في مؤتمر »السابقون األولون«: ضرورة 
الحرص على وحدة األمة اإلسالمية وعدم تأجيج الفتن 

بشرى شعبان
اكد مدير ادارة مركز التأهيل املهني للمعاقني 
حمد اخلالدي حرص وزارة الشؤون على توفير 
اقصى االجراءات االحترازية للحفاظ على سالمة 

ابنائنا املعاقني.
وقال لــــ »األنباء« ان املركـــز اتخذ جميع 
االجراءات الوقائية حلماية االبناء من عدوى 
انفلونـــزا اخلنازير وهو على اســـتعداد تام 
الســـتقبال االبناء املتدربني اذا صدر قرار من 
مجلس الوزراء باستقبال االبناء املعاقني، واشار 
الى ان تأجيل استقبال املعاقني في املركز التزام 
بقرار مجلس الوزراء بشـــأن االبناء من ذوي 
االحتياجات اخلاصة ويأتي حرصا على سالمتهم 
باالخص انهم من االشـــخاص االكثر عرضة 

لالصابة بأي مرض معد نتيجة انخفاض املناعة لديهم.
واستأنف لكن االدارة اتخذت كل اجراءاتها الوقائية الستقبال 
االبناء بشكل آمن اذا ما صدر قرار بهذا الشأن، وعلى صعيد آخر 

اشـــار اخلالدي الى ان مشاركة مركز التأهيل 
املهني بكل انشطته احتفاالت اسبوع التضامن 
مع املعاقني السيما في معرض املنتوجات الذي 
سيقام في 9 اجلاري وسيشـــارك االبناء في 

ورش حية ورسوم متميزة.
واضاف ان مشاركة املتدربني في مثل هذه 
املعارض تظهر للمجتمع مدى قدرة ابنائنا على 
العطاء والتميـــز في حال توافر لهم التدريب 

والتأهيل الالزم.
ومتنى اخلالدي ان يصار قريبا الى التوسع 
في مركز التأهيل املهني ليشمل كل احملافظات 
ليخفف اعباء االنتقال على اولياء االمور، كما 
نأمل ان تتـــم اقامة معارض دائمة ملنتوجات 

ابنائنا املعاقني.
وكشـــف عن توســـع في ورش املهن خالل املرحلة املقبلة 
لتشمل ورش مهنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وقدرات 

ابنائنا املعاقني.

أكد املشـــاركون في مؤمتر »الســـابقون األولون« ضرورة 
احلرص على وحدة األمة االســـالمية وعلى اجتماع أهل القبلة 
على اختالف فئاتهم وضـــرورة البعد عن كل ما يثير العداوة 

والبغضاء ويؤجج الفنت بني املسلمني.
ودعوا في اجللسة اخلتامية للمؤمتر التي عقدت الليلة قبل 
املاضية وزارات األوقاف ومنظمات الدعوة االسالمية في العالم 
اإلسالمي الى عقد املناشط املشتركة التي تستلهم القدوة واألسوة 

من سير آل البيت والصحابة مبا يعزز تلك الوحدة.
وشددوا على احلرص على آداب احلوار والتعامل مع املسائل 
اخلالفية باحلوار وضرورة التأكيد على وحدة مصادر التلقي 
للمســـلمني وعلى رأسها الكتاب والســـنة والتأسي بعمل اآلل 

واألصحاب.
 واشاروا الى ضرورة توقير النبي ژ بتوقير اجليل الذي 
رباه وعدم التعرض لهم والتفاهم على منهج علمي وعقلي للحوار 

مبا يثمر التعاون املنشود بني جميع فئات املسلمني.
واصدر املشاركون عدة توصيات بعد استعراضها ومناقشتها 
في ورش العمل في مجال الدعوة والتأكيد على فضل آل البيت 
والصحابة الكرام وعدالتهم وعلو قدرهم والدعوة الى محبتهم 
ونصرتهم والدفاع عنهم والتزام الوسطية واالعتدال في املوقف 

منهم.
واوصوا فـــي مجال التربية والثقافـــة بإدخال ثقافة احلب 
والتوقير لآلل واألصحاب وبيان مآثرهم في املناهج واملناشط 

الدراسية وتقوية اوجه التعاون بني وزارات الشؤون االسالمية 
واالوقاف وامللتقى العاملي للعلماء واملفكرين املسلمني ومبرة 

اآلل واألصحاب لتبادل اخلبرات ومد جسور التواصل.
وفي املجال اإلعالمي اوصوا بنشر ثقافة األمة الواحدة بإبراز 
عالقـــة اآلل واألصحاب في الوســـائل االعالمية وحتري الدقة 
واملوضوعية في تناول األحداث التاريخية واعداد برامج اعالمية 
للتوعية بتراث اآلل واألصحاب لعرضها على وســـائل االعالم 

املختلفة.
 وفيما يخص املشروعات العلمية أوصى املؤمتر بأن تقوم 
وزارة االوقاف والشـــؤون االسالمية في الكويت بالتعاون مع 
امللتقى العاملي للعلماء واملفكرين املسلمني ومبرة اآلل واألصحاب 
بعقد مؤمتر دوري للجهات والشـــخصيات املعنية بتراث اآلل 

واألصحاب.
كما اوصى بتشـــجيع ودعم املشـــروعات التي تساهم في 
حتقيق توصيات املؤمتر والسعي الى تأسيس مشروع وقفي 
لدعم االصدارات العلمية واالعالمية في تراث اآلل واألصحاب 
وتكوين جلنة تنفيذية من اجلهات التي نظمت املؤمتر ملتابعة 

اجناز توصياته.
واعرب املشاركون عن شكرهم لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد على رعايته الكرمية لهذا املؤمتر ولوزارة األوقاف 
والشـــؤون االســـالمية ومبرة اآلل واألصحاب ورابطة العالم 

اإلسالمي على حسن التنظيم للمؤمتر.

حت��ت إط���ار مبادرتها 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ة، 
وح��رص��ه��ا ع��ل��ى دعم 
امل��س��ت��وى التعليمي 
والصحي واالجتماعي 
ال��ك��وي��ت, قامت  ف��ي 
عيادة امليدان املتنقلة 
بالتنسيق م��ع إدارة 
اجلامعة األمريكية في 

الكويت بتنظيم زيارة  إلى معرضها 
السنوي في موقع اجلامعة. وذلك 
حلرص امليدان، وهي عيادة رائدة 
في مجال اخل��دم��ات الطبية، على 
تفعيل هذه اخلدمة غير املسبوقة 
في الكويت وم��ن منطلق حرصها 
على صحة وسالمة أسنان اجلميع 
ال سيما الشباب، وكذلك رغبتها 
في توفير النصائح واإلرش���ادات  
السليمة ل��أف��راد. وعيادة امليدان 
املتنقلة هي عبارة عن عربة بحجم 
ال��ب��اص م���زودة ومجهزة بعيادة 
الداخل وقادرة  أسنان متكاملة من 
على تقدمي العالج واالستشارات 
للمراجعني في املوقع املتواجدة فيه. 
وقد قامت عيادة امليدان خالل زيارتها 
للجامعة بتقدمي خ��دم��ة الكشف 

املجاني لطلبة وطالبات 
اجل��ام��ع��ة، باإلضافة 
إل��ى فتح ملف مجاني 
لهم. كما قامت عيادة 
امليدان باملشاركة في 
افتتاح معرض الصحة 
الذي اقيم في اجلامعة.
وتوافد عدد كبير من 
والطالبات،  الطلبة 
املرافق للعيادة  الطبي  الطاقم  وقام 
املجهزة بأحدث األجهزة والتقنيات  
بتقدمي االستشارات الطبية املناسبة 
النصح  ل��ل��م��راج��ع��ني م��ع ت��ق��دمي 
واإلرشاد حول كيفية احملافظة على 
الفم واألس��ن��ان. وق��د أكدت  صحة 
جمانة ب��در الشطي- مديرة قسم 
التسويق وال��ع��الق��ات العامة في 
شركة عيادة امليدان- على أهمية 
الفعاليات وذلك  املشاركة في هذه 
حرصا من العيادة على املساهمة 
في خدمة املجتمع وتوطيد العالقات 
العيادة وأفراد املجتمع والعمل  بني 
على تقدمي أرقى وأفضل اخلدمات.
ومن اجلدير بالذكر أن عيادة امليدان 
هي إحدى الشركات التابعة للشركة 

املتحدة للخدمات الطبية.

اجلامعة األمريكية في الكويت تستضيف عيادة امليدان في معرضها السنوي 
حمد اخلالدي


