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أعرب عن قلقه لعدم العثور على وثائق األرشيف الكويتي وعدم ظهور معلومات ذات مصداقية عنه

بان كي مون: بناء جسور الثقة بين الكويت والعراق
ضرورة إلغالق ملف المفقودين والممتلكات الكويتية

في العثور على موقع جديد دفن فيه عدد كبير من ضحايا 
جرائ����م النظام البائد بالقرب م����ن مدينة »الرمادي« غرب 
العاصمة بغداد. وأشار الى عينات من رفات الضحايا التي 
عثر عليها في الرمادي مببادرة عراقية ومت تس����ليمها الى 
الكويت في مارس املاضي عب����ر اللجنة الدولية للصليب 

األحمر من اجل اجراء فحص احلمض النووي.
وقال ان الوفد العراقي في اللجنة الثالثية أبلغ منس����ق 
األمم املتحدة األعلى تاراس����وف ب����أن »العراق بحاجة الى 
خبرة اضافية معينة في عمليات الفحص اجليني وتصنيف 
احلم����ض النووي وان النقص في املعدات املتخصصة لهذا 

الغرض مازال يشكل مشكلة كبيرة«.
وأكد ان أن فريق����ا من اخلبراء واملتخصصني في الطب 
الشرعي من اللجنة الدولية للصليب األحمر والعراق والكويت 
والواليات املتحدة وبريطانيا تفحصوا رفات 55 ش����خصا 
من العسكريني العراقيني شمالي الكويت مايو املاضي ومت 

تسليمهم الى السلطات العراقية.
وشدد بان كي مون على القول »ان هذا النجاح املقترن 
بعودة رفات العديد من اجلنود العراقيني في مارس املاضي 
أظه����ر فاعلية العمل املهني والدائم م����ن اجل العثور على 

املفقودين على الرغم من مرور سنوات عدة«.
وأوضح انه مت إبالغ تاراسوف بأن فريق خبراء مماثال 
قرر التوجه الى مدين����ة »الناصرية« جنوب غرب العراق 
في وقت الحق من العام احلالي حيث يحتمل العثور على 
رفات مفقودين كويتيني دفنوا هناك الى جانب آخرين من 

جنسيات مختلفة.
وذكر أنه بعث برسالة الى احلكومة الكويتية في يناير 
املاضي رحب فيها بقرارها املساهمة مببلغ 974 ألف دوالر 
في مشروع يهدف الى تعزيز قدرات وزارة حقوق اإلنسان 
العراقية املتعلقة بجهود التعرف على هوية رفات األشخاص 
املفقودين من مختلف اجلنسيات في مبادرة إنسانية تهدف 
الى تعزيز الثقة بني شعبي البلدين. وفيما يتعلق باملمتلكات 
الكويتية املفقودة قال بان في تقريره »أشعر بالقلق حيال 
ع����دم العثور على وثائق األرش����يف الكويتي وعدم ظهور 
معلومات ذات مصداقية بشأن مكان وجودها«. ولفت الى ان 
بعثة العراق الدائمة لدى األمم املتحدة أبلغت تاراسوف مطلع 
العام احلالي بأن وزارة اخلارجية العراقية نشرت إعالنا في 
صحيفة »الصباح« الرسمية العراقية تدعو فيه كل من لديه 
معلومات عن وثائق كويتية او ممتلكات مت س����رقتها على 
أي����دي عناصر النظام العراقي البائد الى االتصال بالوزارة 
والعمل على إعادتها الى السلطات الكويتية. ومن املقرر ان 
يناقش مجلس األمن الدولي تقرير الس����كرتير العام لألمم 
املتحدة بان كي مون نصف السنوي بشأن ملفي املفقودين 

الكويتيني واملمتلكات الكويتية في ال� 14 من اجلاري.

مع تاراسوف »وجدوا انه من الضروري اإلسراع في اتخاذ 
اخلطوات العملية على ارض الواقع في سبيل إحراز تقدم«.  
ولف����ت الى ان الكويت قدمت خالل اجتماع اللجنة الفرعية 
التقنية التابعة للجنة الثالثية املنبثقة عن اللجنة الدولية 
للصليب األحمر مطل����ع العام احلالي »خطة عمل ووثائق 
تضمنت أس����ماء ورسوما وصفية ملسؤولني عراقيني« لهم 
عالقة باملفقودين وس����رقة املمتلكات خ����الل فترة احتالل 

الكويت.
واض����اف ان خطة العمل الكويتية املذكورة نصت على 
توسيع نطاق جهود جمع املعلومات حول مواقع دفن ضحايا 
عدوان النظام العراقي البائد واالستعانة بشهود وناشدت 
اجلانب العراقي االتصال بالقيادات احمللية وشيوخ العشائر 
ورجال الدين للمس����اعدة في احلصول على معلومات عن 

املفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتية.
وأش����ار الى اجلهود التي بذلها الع����راق في البحث عن 
املفقودين الكويتيني وغيرهم مبا في ذلك نش����ر صورهم 
وأس����مائهم على املوقع االلكتروني لوزارة حقوق اإلنسان 
والذي يطلب تقدم أي ش����خص لدي����ه معلومات عنهم الى 

الوزارة.
وأضاف ان احلكومة العراقية شكلت جلنة وزارية بينية 
للتعام����ل مع هذه القضية تتألف م����ن ممثلني عن وزارات 
حقوق اإلنسان والدفاع والداخلية واألمن الوطني، معتبرا 
ان هذه اخلطوة أسفرت عن التعرف الى شاهد عراقي ساهم 

األمم املتحدة � كونا: أعرب السكرتير العام لألمم املتحدة 
بان كي مون عن الرضا للتقدم الذي أحرز في ملف املفقودين 
الكويتيني واملمتلكات الوطنية الكويتية لكنه ش����دد على 

احلاجة الى بذل مزيد من اجلهود إلغالق هذه امللفات.
وقال ب����ان في تقريره نصف الس����نوي الذي قدمه الى 
مجل����س األمن الدولي أول من أمس في هذا الش����أن »أثمن 
اجلهود الكبيرة التي بذلها العراق من اجل اإليفاء بالتزاماته 

وما أبدته الكويت من دعم وايجابية«.
وأضاف انه »على الرغم من ذلك فان النتائج التي حصلنا 
عليها حتى اآلن هي ذات طبيعة حتضيرية ولم يتم تأكيد 
العثور على رفات كويتيني او آخرين من جنسيات مختلفة 
خالل فترة إعداد التقرير وتبقى املهمة الرئيسة التي يتعني 

إمتامها وهي التعرف عليهم وإغالق امللفات«.
واعتبر انه ميكن حتقيق هذا الهدف فقط عبر »التعاون 
وبناء جسور ثقة بني الكويت والعراق وان الدعم املستمر 
من املجتمع الدولي ومجلس األمن أساس����ي لتحقيق تقدم 

مهم وملموس في هذه القضية اإلنسانية املهمة«.
وذكر بان كي مون في تقريره انه يبقى 369 شخصا على 
قائم����ة املفقودين من أصل 605 مفقودين ممن مت اعتقالهم 
على يد قوات نظام صدام حسني البائد في عام 1990 خالل 

فترة احتالله للكويت. 
ودعا الكويت والعراق الى االس����تمرار في العمل بروح 
الثقة والتعاون لتسوية جميع القضايا العالقة بني البلدين 
بنحو يسهم في تعزيز عالقات اجلوار اجليدة بينهما وكذلك 

تعزيز االستقرار األمني في املنطقة.
وقال في تقريره »يبدو ان فت����رة بناء الثقة والتعاون 
بني الع����راق والكويت التي انطلقت في ابريل 2009 أثبتت 
جدواها في حتفيز عملية البحث عن املفقودين الكويتيني 
وغيرهم وأسهمت في تعزيز التعاون العملي بني األطراف 
املعنية وتأطير أنشطة مختلف الدوائر احلكومية العراقية 
ومؤسساتها حتت مظلة اللجنة الوزارية البينية وأظهرت 

بذلك ان اجلهد احلقيقي ميكن ان يؤدي الى نتائج«.
واقترح الس����كرتير العام لألمم املتحدة ان ميدد مجلس 
األمن الدولي فترة انتداب املنسق األعلى لألمم املتحدة مللفي 
املفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتية جينادي تاراسوف 
حتى ديسمبر 2010 لكي يتسنى »ايجاد زخم« نحو تطبيق 

قرارات مجلس األمن ذات العالقة.
وذكر ان املسؤولني الكويتيني الذين التقاهم املنسق األعلى 
لألمم املتحدة مطلع العام احلالي شددوا على أهمية توضيح 
مصير املفقودين الكويتيني األمر الذي مازال يشكل مصدر 
ألم للعديد من األس����ر الكويتية الى جانب توضيح مصير 

املمتلكات الكويتية مبا فيها األرشيف الوطني.
وأضاف ان املسؤولني الكويتيني والعراقيني خالل اجتماعهم 

السفيرة نبيلة املال

م.صالح املسلم خالل اللقاء
د.هالل الساير ود.إبراهيم الدعيج ود.إبراهيم العبدالهادي خالل جولة داخل القسم

السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون

خالل افتتاح قسم طوارئ »العدان« بمنطقة األحمدي الصحية الذي يخدم 700 ألف نسمة

الساير: تطوير جميع أقسام الحوادث بالمستشفيات 
ونصف مليون دينار تكلفة توسعة طوارئ وحدة األطفال

وم���ن جانب���ه، تعه���د مدير 
مستشفى العدان د.عادل عبدالرازق 
بتوفير جميع اخلدمات الصحية 
للمراجعني في املستشفى، مؤكدا أن 
التطورات األخيرة في املستشفى 
واملراكز التي مت افتتاحها الى جانب 
زي���ادة غرف املالحظ���ة والعزل 
وغيرها س���توفر على املراجعني 
وقتا وجه���دا كبيرين، مؤكدا أن 
املعامالت في املستشفى ستأخذ 
وقتا أقل بكثير إلجنازها ولم يتكبد 
املراجع عناء االنتظار للحصول 
على موعد للفحص، حيث سيتم 
توفير غ���رف ملالحظة املرضى 
وتصنيفهم حسب حاالتهم الصحية 
من حاالت خطرة حلاالت عادية 
وطبيعية وغيره���ا، وبناء على 
ذلك سيتم حتديد موعد للمرض 
للفح���ص بحيث تكون األولوية 

ألصحاب احلاالت احلرجة.
وأض���اف د.العبدال���رازق ان 
املستشفى قام بتدريب وتأهيل 
عدد كبير من املمرضني واملمرضات 
للقيام مبه���ام املالحظة وحتديد 
احل���االت التي بن���اء عليها يتم 
الفحص، مؤكدا  الى غرف  نقلها 
أن هذا األس���لوب سيوفر الكثير 

على األطباء واملرضى.
وق���ال ان نظام االس���تقبال 
للمرضى في قسم الطوارئ قد مت 
تغييره بحيث يتم فحص املريض 
قبل دخول���ه على الطبيب وذلك 
لتقييم حالته الصحية، مش���يرا 
إلى أن هذا النظام سيساعد على 
تقييم احلاالت املراجعة وأولوية 

معاينة الطبيب املعالج لها.

بعمل إصالحات ش���املة لكل 
املناط���ق احليوي���ة واملراكز 
احلساس���ة مثل املستشفيات 
الترفيهية  واملط���ار وامل���دن 
خشية من تعرضها النقطاع 
يؤثر على ادائها، مش���يرا الى 
ان القط���اع متكن ه���ذا العام 
من تخفيض احمال املجمعات 
الكب���رى واملصانع من خالل 
الباور فاكتور  تركيب اجهزة 
لهذه االماكن، متمنيا ان يستمر 
برنامج الصيان���ة الذي قمنا 
بوضعه حتى تت���م معاجلة 

جميع االشكاليات.
من جانبه، استعرض م.بليغ 
العجمي بع���ض إحصائيات 
وارقام مكونات شبكة التوزيع 
في محافظة اجلهراء وقال ان 
الشبكة تتكون من 400 محطة 
ثنائي���ة احملول و306 رباعية 
احملول ال���ى جانب 56 محطة 
رئيسية و724 محطة ثانوية 
و2505 مح���والت إضافة الى 

2430 محوال معلقا.
واض���اف م.العجمي: »الى 
جانب اسباب االنقطاعات التي 
ذكرها وكيل القطاع هناك سبب 
آخر وهو التلفيات التي تتعرض 
له���ا احيانا كيبالت الش���بكة 
نتيجة العمال احلفريات التي 

تقوم بها شركات املقاوالت«.
واش���ار م.العجمي الى انه 
جار حاليا جتهيز مبنى خاص 
لقط���اع ش���بكة التوزيع يتم 
العمل فيه حالي���ا في مدينة 
سعدالعبدهلل سيتم االنتقال 

إليه مطلع العام املقبل.

العربية كفكرة بزغت في الكويت 
قبل 29 عاما بناء على مبادرة من 
املغفور له بإذن اهلل األمير الراحل 
الش����يخ جابر األحمد طيب اهلل 
الميانه بأهمية مثل هذا التجمع 

االقليمي.
وأضافت »لقد قطعنا شوطا 
طويال فيم����ا يتعلق بتعزيز هذا 
التعاون لدول  التجمع ومجلس 
اخلليج العربية يتمتع باستقرار 
سياس����ي ف����ي منطق����ة مملوءة 

باملشكالت واألزمات«.
وأك����دت ان »دول مجل����س 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
متثل قوة لالستقرار على املستوى 

العاملي«.
وقالت ان الكويت س����تفتتح 
أواخر الشهر اجلاري منشأة جديدة 
لتخزي����ن النفط اخل����ام مبدينة 
انتويرب البلجيكية باستثمارات 

قيمتها 34 مليون دوالر.

واالس���كان إرسال مخططاتها 
لوزارة الكهرب���اء واملاء حتى 
التيار  يتس���نى لها إيص���ال 
جلميع املشاريع التي حتتاجها 
تلك ال���وزارات بدال من تكرار 
شكواها والتي حتمل فيه وزارة 
الكهرباء مس���ؤولية التأخير، 
ال���وزارة بحاجة  موضحا ان 
ماس���ة الى زيادة سنوية من 
الطاقة الكهربائية تقدر بالف 
ميغاواط حتى تستطيع مواكبة 
التوسع العمراني التي تعيشه 
البالد حاليا والتي ستعيشه 

مستقبليا.
البلدي���ة  وطال���ب وزارة 
بتهيئ���ة اماكن مناس���بة في 
كل محافظ���ة ملراك���ز خدمات 
الكهرب���اء املوضوع���ة ضمن 
اخلطة اخلمسية، متمنيا اعتماد 
وتطبيق فكرة توزيع مولدات 
البالد  الديزل على محافظات 
وعدم إبقائها متمركزة في مركز 
صبحان حتى تتمكن الوزارة 
من تزويد االماكن التي تنقطع 
عنها الكهرباء في اسرع وقت 

ممكن.
واشار الى ان القطاع قطع 
شوطا كبيرا، حيث قام باستبدال 
435 محوال خالل النصف االول 
من العام احلالي بكلفة عشرة 
آالف لكل محول، الفتا الى ان 
اتبعها  التي  االس���تراتيجية 
القطاع ساهمت في تقليل نسب 
انفجارات احملوالت في الفترة 
االخيرة مقارنة بعام 2007 التي 

شهدت ثمانية انفجارات.
ولفت ال���ى ان القطاع قام 

للدورة احلالية ملجلس التعاون 
العربي����ة قالت  لدول اخللي����ج 
السفيرة املال امام احلضور الذي 
اشتمل على ديبلوماسيني ورجال 
اعمال ومصرفي����ني وأكادمييني 
ان  وصحافيني عرب وأوروبيني 
مجلس التع����اون لدول اخلليج 

دارين العلي
اكد الوكيل املساعد لشبكات 
التوزيع م.صالح املس���لم ان 
االنقطاع���ات التي حدثت في 
الفت���رة االخيرة ليس���ت لها 
عالقة بالقطع املبرمج، مشددا 
في الوقت نفسه على ان الوزارة 
لديه���ا الش���جاعة باالفصاح 
مسبقا في حالة حدوث القطع 

املبرمج.
واعلن خالل جولة تفقدية 
مبحافظة اجلهراء عن خطة مت 
وضعها من قبل القطاع لتحديث 
وصيانة مكونات تس���تهدف 
سنويا اس���تبدال 100 محطة 
حتويل ثانوية و500 محول، 
موضحا ان القطاع بدأ في طرح 
مناقصات���ه واخذ املواف���قات 
ق���بل اعتماد اخل���طة التنموية 
للدول���ة الختص���ار ال���دورة 
املستندية التي تأخذ في العادة 

فترة طويلة.
وارجع املس���لم اس���باب 
الت���ي طالت في  االنقطاعات 
الفت���رة االخ��ي���رة بع���ض 
املناط���ق املتفرقة م���ن البالد 
وخصوصا محافظة اجلهراء 
الى وجود ضعف في ش���بكة 
الضغط املتوس���ط واحلماية 
والثاني نتيجة عملية االنتقال 
الفصلي التي حتدث سنويا مع 
نهاية شهر مايو وبداية شهر 
يونيو، وكذلك مع نهاية الشهر 
نفسه وبداية شهر يوليو، حيث 
يصاحب تلك الفترة ارتفاع في 
درجة احلرارة، مشيرا الى ان 
شبكة الضغط املتوسط حتتاج 
الى مزيد من عمليات الصيانة، 
وهو األمر الذي وضعناه في 
احلسبان ومت تضمينه للخطة 

التي اشارنا إليها.
وقال ان »معظم االنقطاعات 
التي حدثت بس���بب ش���بكة 
التوزيع ف���ي الفترة االخيرة 
مت إيجاد حلول لها، الفتا الى 
ان القطاع قام بحصر املشاكل 
الرئيس���ية في معظم مناطق 
الكويت ومت وضع خطة عامة 
لها من اجل إنهاء مشاكلها التي 
نتوقع ان تأخذ منا بعض الوقت 

قبل إنهائها جذريا.
وقال م.املسلم كان من االولى 
لوزارات االش���غال والتربية 

بروكس����ل � كون����ا: أعلن����ت 
سفيرتنا لدى االحتاد األوروبي 
وبلجي����كا نبيلة امل����ال امس ان 
امكانات االس����تثمارات في دول 
مجلس التع����اون لدول اخلليج 

العربية »واسعة ومتنوعة«.
الس����فيرة املال خالل  وأكدت 
غ����داء عم����ل نظمت����ه الغرف����ة 
التجارية العربي����ة � البلجيكية 
اللوكس����مبورغية أمس األول   �
ان دول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية تستمر في تنويع 
اقتصاداتها وعمليات اخلصخصة 

لديها.
وأشارت املال الى ان الكويت 
أقرت أخي����را خطة تنمية بقيمة 
121 مليار دوالر تستمر على مدار 
خمسة أعوام وتهدف الى تعزيز 
مشاركة القطاع اخلاص في أكثر 

من ألف مشروع.
وفيما يتعلق برئاسة الكويت 

حنان عبدالمعبود
أعرب وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير عن سعادته وفخره بافتتاح 
قسم الطوارئ في مستشفى العدان، 
مشيرا الى انه يعد من اكبر أقسام 
احلوادث ويخدم أكثر من 700 ألف 

نسمة من سكان املنطقة.
وقال د.الس���اير في تصريح 
صحاف���ي عق���ب افتتاح قس���م 
الطوارئ في مستش���فى العدان 
في منطقة األحمدي الصحية، ان 
القسم يضم 51 سريرا، ويشتمل 
عل���ى مالحظة الرج���ال، والتي 
حتت���وي على 23 س���ريرا ومن 
ضمنها غرفت���ني للعزل، وغرفة 
ملالحظة النساء، بسعة تبلغ 22 
سريرا، باإلضافة إلى غرفة إنعاش 
حتتوي على 7 أسرة، و3 غرف 
للفحص، وأخرى لتخطيط القلب، 
وغرفة فحص حلوادث العيون، 
وأخرى ملناظرة ح���االت األنف 

واألذن واحلنجرة.
وحتدث عن مشروع توسعة 
طوارئ وح���دة األطف���ال وقال 
ان سعته الس���ريرية ستبلغ 18 
س���ريرا، مقس���مة على 3 أسرة 
)وح���دة مالحظ���ة � إنعاش � 15 
س���ريرا للمالحظة(، وقال: »ان 
القسم س���يتضمن غرفة لسحب 
الدم، وغرفة للكمامات تشمل 12 
جهاز )كمام(، باإلضافة إلى عدد 4 
غرف للكشف الطبي، مؤكدا على 
انه ستصبح اكبر وحدة طوارئ 
لألطفال من حيث املساحة والطاقة 
االس���تيعابية. وبني أن مساحة 
املشروع الكلية بلغت 1800 متر 

حنان عبدالمعبود
ألقى استشاري الغدد الصم��اء د.ريت���شارد 
جاكسون ومثقفة السكري ايليان سوليفان من 
مركز جوسلني للسكري � بوسطن � محاضرة 
 Gaps & Opportunities: A New حت���ت عنوان
Approach to Diabetes Management في معهد 
دسمان للسكري بحضور املدير العام د.كاظم 
بهبهاني وعدد من املختصني كالدكتور عبداهلل 
بني نخ���ي ود.منيرة الع���روج، حيث ناقش 
د.ريتش���ارد في محاضرته اهمية استغالل 

الفرص املتاحة لسد الثغرات في رعاية مرضى 
السكري، وذلك بقيادة اثنني من اهم عناصر 
الفريق الطبي عن طريق صب االهتمام على 
ممرضي الرعاية الطبية وتثقيفهم، وتطوير 
مجال الغدد الصماء ودراس���اته، اي احلرص 
على معرفة كل احتياجات املريض النفسية 
والطبية والبحث عن النواقص والثغرات عند 
مرضى السكري وتوفير كل الفرص املتاحة 
واس���تغاللها للحصول على افضل الوسائل 

الصحيحة واملناسبة للرعاية والعالج.

الوقت  ف���ي  الوزارة  سياس���ته 
احلالي، مش���يرا إلى أن الوزارة 
تعمل بفريق عمل متكامل الجناز 
املشاريع بأسرع وقت ممكن، الفتا 
إلى أن املشاريع ستكون على غرار 

مشروع العدان احلالي.
وذكر أن قسم احلوادث بالعدان 
أصبح مثاال يحتذى، مشيرا إلى انه 
سيستوعب األعداد الكثيرة ملرضى 
العدان، مبا ينعكس على تطور 
اخلدمات الطبية في املستشفى، 
مضيفا إلى أن الوزارة تس���عى 
إلى إنشاء مبنى خاص بالوالدة 
وأمراض النس���اء مجهز بأحدث 
األجهزة وداعم خلدمات املستشفى، 
وسيشمل غرف عناية مركز وغرف 
والدة وغ���رف عمليات، وبطاقة 

سريرية تبلغ 200 سرير.

تتجه إلى تطوير إلى جميع أقسام 
احلوادث في املستشفيات مبا فيها 
أقسام اإلسعافات األولية، الفتا 
إلى انه في السابق كانت أقسام 
احل���وادث حتتوي على أقس���ام 
مختلفة، أم���ا اآلن فإنها حتتوي 
على قسم موحد حسب املعايير 
والنظم الطبية العاملية، وأضاف 
انه مت افتتاح ستة مراكز للطوارئ 
ان  إلى  الطبية مؤخرا، مش���يرا 
الوزارة تسعى إلى األرقام العاملية 
فيما يخص وقت نقل املريض من 
مكان احلاث إلى املستشفى خالل 

من 8 إلى 10 دقائق.
الوزارة  أك���د وكي���ل  بدوره 
د.إبراهيم العبد الهادي، أن مشروع 
العدان املنجز يأتي ضمن نظام 
املشروع السريع، والذي تتبنى 

مربع بتكلفة تقديرية نصف مليون 
دينار، الفتا إلى أن تنفيذ األعمال 
اإلنشائية خالل 75 يوما من قبل 
املقاول، الفت���ا إلى انه مت تزويد 
القسم بجميع األنظمة الهندسية 
والطبية احلديث���ة واملتطورة، 
لتقدمي خدمة متطورة للمرضى، 
بحيث تشمل نظام مراقبة متكامال 
من خالل تركيب كاميرات مراقبة 
متحركة بأماكن متفرقة بالقسم، 
باإلضافة إلى تركيب نظام اتصاالت 
)انتركم( لالستدعاء عند الضرورة 
واحلاالت الطارئة، مشيرا إلى انه 
مت تشييد قاعة انتظار كبرى تتسع 
لسبعني شخصا لطوارئ الرجال، 
باإلضافة إلى قاعة لطوارئ األطفال 

تتسع خلمسني شخصا.
وأشار إلى أن سياسة الوزارة 

خالل جولة تفقدية على مركز طوارئ الجهراء

خالل غداء عمل للغرفة التجارية العربية ـ البلجيكية ـ اللوكسمبورغية

المسلم: انقطاعات الكهرباء األخيرة
سببها ضعف في شبكات الضغط المتوسط

المال: دول »التعاون« قوة استقرار في العالم 
ولديها إمكانات استثمارية متنوعة

األمير هنأ رئيس البرتغال بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس انيبال انطونيو كفاكو 
سيلفا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطن���ي لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

)سعود سالم(جانب من اجلولة

)قاسم باشا(د.هالل الساير يستمع لشرح حول أحد األجهزة بالقسم

ريتشارد: الحرص على معرفة احتياجات
مريض السكري النفسية والطبية


