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النويف: تنمية مهارات الموظفين 
باستخدام التقنيات الحديثة

كرّم الفائزين بمسابقة التدريب عن بعد

محمد راتب
قام مركز تنمية املوارد البشرية في ديوان اخلدمة املدنية بتنظيم 
مسابقة على مدى سنتني متتاليتني حتت رعاية وكيل ديوان اخلدمة 
املدني����ة محمد الروم����ي لتكرمي املوظفني األكثر اس����تخداما للدورات 
www.csc.net.kw/ اإللكتروني����ة املتاحة في موقع التدريب ع����ن بعد
distancetraining والتي تهدف الى تنمية مهارات املوظفني بأس����اليب 
مختلفة ومتطورة، حيث بدأت املسابقة احلالية في األول من فبراير 
2010 وانته����ت بتاريخ 31 ماي����و 2010، ومت تكرمي اجلهات احلكومية 
املش����اركة في احلفل وكذلك املستخدمون الذين اجتازوا أكبر عدد من 
الدورات االلكترونية، ولم ُيغفل كذلك عن تكرمي منسقي تلك اجلهات 
لبرنامج التدريب عن ُبعد وهم: فاطمة شاهني – وزارة األشغال العامة، 
آمال احلوال – الهيئة العامة لش����ؤون القصر، محمد حميدة – وزارة 
الداخلية، أحمد العلي – وزارة النفط، أبهى العبدالرزاق – الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية، رقية كاسب – وزارة التجارة والصناعة، يعقوب 
النقي – وزارة الكهرباء وامل����اء. كما مت تكرمي القيادي املتميز العقيد 
اسماعيل راشد الياسني مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع شؤون 
تكنولوجيا املعلوم����ات واالتصاالت في وزارة الداخلية على تعاونه 
وتشجيعه إلدارته على اإلبداع والتميز. وأسفرت النتائج عن فوز 3 
جهات حكومية كان موظفوها األكثر استخداما للدورات االلكترونية، 
وهي: وزارة األش����غال العامة، الهيئة العامة لش����ؤون القصر، وزارة 
الداخلية. كما مت اإلعالن عن ف����وز 5 موظفني من حيث عدد الدورات 
املجتازة هم: ناصر حس����ني آغا عباس )74 دورة( - وزارة التربية، 
ابتهال جنم احمليميد »39 دورة« – وزارة الداخلية، شوق الصريعي »36 
دورة« – وزارة الداخلية، قتيبة احلسن »33 دورة« – وزارة الصحة، 

عبداخلالق التويجري »18 دورة« االدارة العامة للطيران املدني.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه املناسبة أكد الوكيل املساعد لشؤون 
التطوي����ر اإلداري زيد النويف الهدف من برام����ج ديوان اخلدمة هو 
تنمية مهارات ورفع قدرات وخبرات املوظفني باس����تخدام التقنيات 

احلديثة.

)اسامة البطراوي( زيد النويف مكرما احد قيادات الداخلية 

د.محمد سعود البرجس يحمل شهادة التكرمي

أطفال حضانة بالي جروب

اتفاقيات مع 7 مستشفيات ومصحات في ميونيخ لخدمة المرضى الكويتيين
حنان عبدالمعبود وكونا

أعلنت وزارة الصحة توقيع 
اتفاقي���ات م���ع 7 مستش���فيات 
أملانية في  ومصحات عالجي���ة 
ميونخ تستهدف خدمة املرضى 
الكويتيني وتقدمي أفضل اخلدمات 
املبتعثني  الصحي���ة للمرض���ى 

للعالج.
وق���ال وكي���ل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي في اتصال 
هاتفي مع »كونا« من أملانيا بعد 
توقيع االتفاقيات ان هذه االتفاقيات 
ستساعد على تقدمي خدمة افضل 
ورعاية مميزة للمرضى الكويتيني 
فضال ع���ن أهميتها ف���ي التزام 
املستش���فيات باألسعار حسب 
القوانني األملانية وتوفير الترجمة 
وااللتزام التام بالضمان املرسل 
من املكتب الصحي من حيث املدة 

ونوع العالج.
وأكد سعي املسؤولني األملان 
الى تعزيز العالقات الصحية مع 
الكويت وتقدمي كل التس���هيالت 
املمكن���ة اضافة الى تقدمي افضل 
اخلدمات الصحي���ة للمواطنني 

املبتعثني للعالج في اخلارج.
وقال ان وزارة الصحة تسعى 
الى حصر التعامل مع أملانيا في 
التي سيتم توقيع  املستشفيات 
اتفاقيات ثنائي���ة واضحة معها 
تضمن حق���وق الطرفني وتقدم 
اخلدمة الالئقة للمرضى الكويتيني 
وتس���خير وتذليل العقبات أمام 

املرضى املبتعثني.
هذا وأصدر وكيل الوزارة قرارا 
إداريا، يقضي بتشكيل جلنة دائمة 
ملتابعة تنفيذ االتفاقيات الطبية 

االتفاقيات ووضع اآللية املناسبة 
لتقييم االجنازات الفعلية للعقود 
واالتفاقي���ات وفقا للمؤش���رات 
املعتمدة لذلك واملوافقة على صرف 
الدفعات املالية اخلاصة بالعقود 
واالتفاقيات بعد إجناز االلتزامات 
املرحلية من قبل اجلهة املتعاقدة 
مع وزارة الصحة، باإلضافة إلى 
حتديد قيمة اخلصم من الدفعات 
املالية في حاالت التقصير وإعداد 
التقارير الدورية عن مدى تطبيق 
االتفاقيات والعقود باملستشفيات 
واملراكز التخصصية بالتعاون 
إدارات تلك املستش���فيات  م���ع 

واملراكز.
كما نص الق���رار على صرف 
مكافأة شهرية تعادل احلد األقصى 
للبدل النقدي ملكافآت جلان الفئة 

األولى.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي 
وقعت فيه وزارة الصحة اتفاقيات 
مع جامعة ماكجيل الكندية إلدارة 

مستشفى الصدري، وأخرى مع 
الش���بكة الصحية  مستشفيات 
اجلامعي���ة في كندا ف���ي مجال 
أمراض وجراحة السرطان والعالج 
اإلشعاعي والتلطيفي والكيماوي، 
الدارة مركز حس���ني مكي جمعة 
ومستشفى البنك الوطني لألطفال، 
باإلضافة الى االتفاقيات التي تتم 
دراستها للتعاقد مثل إدارة العالج 
الطبيعي من قبل مراكز بأوكرانيا 

وتشيك وسلوڤاكيا. 
ومن املفترض أن يقدم مدير 
كل مركز أو مستشفى تتم إدارته 
فنيا من قبل الفرق الزائرة تقريرا 
يحدد فيه اجن���ازات الفريق في 

العمل وأدائه.
اجلدير بالذكر أن القرار نص 
على أن يب���دأ التنفيذ من تاريخ 

األول من مايو لتغطية املدة.
م���ن جانبه أكد مدي���ر إدارة 
الش���ؤون القانوني���ة بالوزارة 
محمود العبدالهادي ل� »األنباء« 
أن اللجن���ة تخت���ص بجمي���ع 
االتفاقي���ات مع الف���رق الطبية 
اخلاص���ة بإدارة املستش���فيات 
الى أن  الطبية، مشيرا  واملراكز 
بروتوك���والت التع���اون ما بني 
البحوث  وزارة الصحة ومراكز 
مثل هارف���ارد وغيرها ال تدخل 

في نطاق اللجنة.
وأوضح أن هناك بنودا جزائية 
في العقد، يتم تطبيقها في حال 
أو عدم  الف���رق بعمله���ا  إخالل 
أنها  الى  القيام بواجبها، مشيرا 
تتمثل ف���ي خصومات مالية من 

مستحقاتهم.

التي يتم التعاق���د مبوجبها مع 
اجلامعات واملؤسسات العالجية 
إلدارة بعض املستشفيات واملركز 
الطبية التخصصية على أن يتولى 
رئاس���ة اللجنة الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري وعضوية مدير 
إدارة الشؤون القانونية محمود 

الطبية االستشارية العاملية التي مت 
التعاقد معها لإلدارة اختصاصات 
اللجنة بتلقي تقارير املتابعة من 
املستش���فيات واملراكز الصحية 
التابع���ة لوزارة  التخصصي���ة 
الصح���ة اخلاضعة لتلك العقود 
ومراجعتها وبي���ان مدى اجناز 
البنود املس���تهدفة خلطة تنفيذ 

عبدالهادي ومدير مركز حس���ني 
مكي جمعة ورئيس قسم التخدير 
في مستش���فى الع���دان د.محمد 
شمس���اه وعدد كبير من األطباء 

واملتخصصني والفنيني.
وحدد القرار، والذي جاء من 
منطلق رغبة الوزارة في الرقابة 
املراكز واملؤسس���ات  على قيام 

وكيل »الصحة« شكّل لجنة لمتابعتها وأكد وجود بنود جزائية

محمود العبدالهادي د.قيس الدويري د.إبراهيم العبدالهادي

الحربش: استقبال المرضى الكويتيين في المطار وتوصيلهم إلى المستشفيات
حنان عبدالمعبود

ص��رح مدير مكت��ب أملانيا الصحي 
د.س��ليمان احلرب��ش ف��ي تصريح له 
عبر الهاتف ب��أن وزارة الصحة ممثلة 
بالوكيل س��توقع اتفاقا اليوم مع وزير 
الصح��ة الباڤاري في ميونيخ تش��مل 
اخلب��رات  وتب��ادل  الطب��ي  التع��اون 
والتدريب واالشراف على إرسال فرق 
زائرة الى الكويت وس��يتم من ضمنها 

االشراف على مستشفى الرازي.
وكش��ف ان املكت��ب الصحي رتب 
الول م��رة خدم��ة اس��تقبال املرضى 
املبتعثني ف��ي املطار، حيث س��يتواجد 
موظفان في اس��تقبال املرضى حسب 
مواعي��د وصولهم في املط��ار وتقدمي 
اخلدمات االرش��ادية لهم باالضافة الى 
توصيلهم الى س��يارات االستقبال في 
حال كان املستشفى املبعث اليه املريض 

من ضمن املستشفيات التي لديها خدمة 
توصيل املرضى.

كما س��يتم اعطاؤهم ارشادات خطة 
الس��ير في حال كانوا غير مش��مولني 
بخدم��ة التوصي��ل، وب��ني ان هن��اك 
مستش��فيات مت االتف��اق معه��ا عل��ى 
التوصي��ل في ح��ني ان مستش��فيات 
ميوني��خ مت االتف��اق معه��ا فقط على 

الترجمة.

»الشفافية«: الوعود بمكافحة الفساد
ذهبت أدراج الرياح

أكد رئيس جمعية الشفافية صالح الغزالي انه تلقى 
ببالغ احلزن واألسى خبر إلغاء اجللسة املخصصة في 
مجلس األمة ملناقش���ة قوانني مكافحة الفساد وللمرة 
الثالثة على التوالي، حيث ان اجللسة األولى كانت في 
2009/12/9 وألغيت بسبب تأخر جلسة االستجوابات 
األربع���ة في اليوم الذي قبله، ثم ألغيت جلس���ة يوم 
2010/5/11 بع���د احتجاج جمعيات النف���ع العام على 
مقترحات القوانني التي سبق ورفضتها في عام 2007، 
كما ألغيت جلسة يوم 2010/6/21 بسببني، األول عدم 
وصول مقترح قانون الهيئة العامة للنزاهة إلى اللجنة 
التشريعية والقانونية في مجلس األمة وهو املقترح 
املوجود في املجلس منذ ثالثة ش���هور ولكنه تاه في 
اروقة املجلس، والثاني تأخر احلكومة في تكوين رأيها 
في املوضوع، واألكثر أملا في هذا املوضوع ان السلطتني 
التشريعية والتنفيذية قد اتفقتا في شهر اكتوبر 2009 
على ان موضوع مكافحة الفساد من أولوياتهم في دور 
االنعقاد احلالي، ولكن اتضح لنا ان هذا االتفاق مجرد 

ضحك سياسي ومتثيل سمج وكالم فارغ من اي مصداقية 
 وها هي الكويت تتجه الى سنة ثامنة فساد منذ توقيع
احلكومة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس���اد 
ف���ي عام 2003. واضاف: لقد ج���اءت خيبة األمل هذه 
لتكتشف لنا الوجوه التي تدعي مكافحة الفساد وهي 
غير مؤمنة بذلك، وتتمن���ى ان يتأخر املوضوع أكبر 
فترة ممكنة، خاصة مع اقرار خطة التنمية املليارية، 
ونحن على يقني بأن هناك وجوها اخرى ستنكش���ف 
في االيام القادمة، فها ه���ي وزارة العدل التي تصرح 
في كل مناسبة بأنها مع تطبيق االتفاقية ومع إنشاء 
هيئة ملكافحة الفس���اد، وإذا مبثلها يقف بكل قوة ضد 
إنشاء الهيئة في الغرف املغلقة واالجتماعات احلكومية 
التحضيرية، فمن نصدق بعد اليوم؟! هل نصدق اعضاء 
مجلس األمة، حيث خذلنا كثير منهم أم نصدق احلكومة 
التي خرج اكثر وزرائه���ا بتصريحات تدعم مكافحة 
الفساد لتثبت األيام أنها تصريحات ابعد ما تكون عن 

مكافحة الفساد؟

تكريم 26 كويتية بمهرجان اليوم العالمي 
لمكافحة المخدرات

اعلنت اللجنة املنظمة لالحتفال 
العاملي ملكافحة املخدرات  باليوم 
عن اس���ماء السيدات املكرمات في 
احتفاله املقام الس���بت املقبل في 
مجمع البيرق في منطقة العقيلة 
حتت رعاية مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اللواء الش���يخ 
احمد اخلليف���ة بحضور محافظ 
حولي عب���داهلل الف���ارس وكبار 
الشخصيات ونواب مجلس االمة. 
واكد الشيخ احمد اخلليفة ان اللجنة 
بقدر املستطاع سعت لتكرمي اكبر 
عدد من الناشطات في كل املجاالت، 
مستدركا بان االسماء املعلنة هي 
التي اكدت حضورها وسيتم تكرميها 
في مهرجان شعبي، ووجه دعوة 
عامة لكل فئات املجتمع حلضور 
هذه املناسبة، خصوصا انها مناسبة 

الكويت وحضور  تكرمي لسيدات 
اجلميع دالل���ة على ان الكويتيني 
بجميع اطيافهم ضد آفة املخدرات. 
واعلنت اللجنة املنظمة عن اسماء 
املكرمات في االحتفال باليوم العاملي 

ملكافحة املخدرات وهن:
الش���يخة فريح���ة االحم���د 

الصباح.
االحم���د  امث���ال  الش���يخة 

الصباح.
االحم���د  نعيم���ة  الش���يخة 

الصباح.
العبداهلل  الش���يخة ش���يخة 

اخلليفة الصباح.
الوزيرة د.موضي احلمود.
النائبة د.معصومة املبارك.

النائبة د.اسيل العوضي.
النائبة د.سلوى اجلسار

النائبة د.روال دشتي.
الفنانة حياة الفهد.

الفنانة سعاد عبداهلل.
االعالمية غادة رزوقي.
االعالمية نادية صقر.

االعالمية زينة كرم.
االعالمية منيرة عاشور.

صفاء الهاشم.
مها الغنيم.

بدرية اخلالدي.
ذكرى الرشيدي.

دالل الرويشد.
منى عيسى الشطي.

مالزم اول فرح احمد غلوم.
الكاتبة عواطف البدر.

الفنانة انتصار الشراح.
موضي السلطان.

بشاير محمد عبداحملسن.

استعدادات لتطبيق عقود التنظيف سبتمبر المقبل
حنان عبدالمعبود

في اطار استعداد وزارة الصحة لتنفيذ مناقصات 
التنظيف اجلديدة من بداية شهر سبتمبر 2010، 
تعقد اجلهات املختص���ة بالوزارة اجتماعات مع 
الش���ركات الفائزة باملناقصات، حيث مت السماح 
لهذه الشركات بعمل تدريب للعاملني. كما جتري 

ادارة اخلدمات بالوزارة اختبارات لشرائح العاملني 
من مدير خدمات ومساعد مدير ومشرفني وغيرهم 
بالش���ركات الفائزة للتأكد م���ن خبرتهم باملجال 
وحتسبا حتى ال تقع الوزارة في األخطاء السابقة 
التي أدت من قبل إلى عمل اضرابات من قبل العمال، 

لهذا فإن الوزارة تبحث في جميع االجتاهات.

الكلية الملكية البريطانية لألطباء تكرم 
البرجس ضمن المتميزين في المملكة

كرمت الكلية امللكية لالطباء في لندن اخصائي 
امراض القلب الكويتي د.محمد البرجس ضمن مجموعة 
من االطباء املتميزين في مختلف التخصصات على 

مستوى اململكة املتحدة.
واعرب د.البرجس في اتصال هاتفي مع »كونا« من 
لندن عن سعادته واعتزازه بهذا التكرمي الذي اعتبره 

حافزا لتقدمي املزيد من اجل رفعة بلده الكويت.
وسلم رئيس الكلية امللكية لالطباء البروفيسور 
غيلمور الشهادات التقديرية بحضور اعضاء الهيئة 

االكادميية في حفل اقيم في لندن مؤخرا.
يذك����ر ان للدكتور البرجس مس����اهمات علمية 
واكادميي����ة في مؤمترات عاملية ف����ي امراض القلب 
خاصة في مجال تش����خيص وعالج ضعف عضلة 

القلب.
وتع����د الكلية امللكية لالطب����اء في لندن االعرق 
في العالم، حيث تأسست عام 1518 وتعنى بشؤون 
تطوير مهنة الطب ورعاية املرضى وفق دراس����ات 

علمية ومعايير دقيقة.

عيادة الميدان تختتم الفصل الدراسي 
لحضانة بالي جروب اإلنجليزية

هدايا لألطفال من قبل مس����ؤولي 
إدارة التسويق والعالقات العامة 

بالعيادة.
إدارة  وقد صرح����ت مدي����رة 
التسويق والعالقات العامة بامليدان 
جمانة الشطي بأن هذه الزيارة تأتي 
ضمن خطط وبرامج امليدان والتي 
تهدف من خاللها الى خلق تواصل 
مع أفراد املجتمع بكل فئاته العمرية، 
وحتى يتسنى لألطفال معرفة مدى 
أهمية األسنان، وبالتالي كيف ميكن 
ان تضيف األسنان اللمسة اجلمالية 
على الوجوه من خالل االبتسامة 
اجلميلة. يذك����ر ان عيادة امليدان 
عضو في مجموعة شركات املتحدة 
للخدمات الطبي����ة وتعد من أبرز 
الرائدة على مس����توى  العيادات 
الشرق األوسط والكويت، حيث 
افتتحت عام 1987، وتعتبر امليدان 
أكبر عيادة في الشرق األوسط من 
حيث ال����كادر الطبي، حيث يصل 
العدد الى 70 طبيبا متخصصا في 

مجال طب الفم واألسنان.

اختتمت عيادة امليدان خلدمات 
طب الفم واألسنان الفصل الدراسي 
األول حلضان����ة ب����الي ج����روب 
اإلجنليزية في منطقة س����لوى، 
من خالل زيارته����ا الى احلضانة 
في األسبوع املاضي ضمن أنشطة 

نهاية الفصل.
امليدان بعيادتها  وقد شاركت 
املتنقلة والتي تعتبر الوحيدة من 
نوعها في الشرق األوسط، حيث 
ب����كل املعدات  العيادة  مت جتهيز 
واألجه����زة الطبي����ة احلديثة من 
اجل توفير أقصى درجات الراحة 
للمراجعني، ومن أجل العمل على 
تثقيف األطفال في مجال األسنان، 
قامت د.راني رافيندرا من فرع صباح 
الس����الم بإعطاء بعض النصائح 
التي تتضمن مفاهيم بسيطة عن 
األسنان، حيث حتدثت عن املشاكل 
واألسباب التي تؤدي الى التسوس 
والتلف، باالضافة الى تقدمي أفضل 
الطرق والوسائل التي من خاللها 

تتم احملافظة على األسنان.

ومن أجل االطمئنان على مدى 
س����المة أس����نان األطفال، قامت 
د.رافيندرا بعمل فحوصات مجانية 
لألطفال داخل العيادة املتنقلة، ومن 
ثم تقدمي شهادات لألطفال تتضمن 
نتائج الفحوصات لتتم متابعتهم 
الحقا من قبل أولياء أمورهم، وفي 
خت����ام الزيارة ومن أجل إس����عاد 
العي����ادة بتقدمي  األطف����ال قامت 

جمانة الشطي

الصانع: الكويت فقدت بوفاة
الشيخ باسل أحد أبنائها البررة

..ومسؤولو »الكويتي للهجن« 
يعزّون في وفاة الفقيد

عبر رئي����س النادي الكويتي للهجن حس����ني الدواس 
وأسرة النادي عن حزنهم لوفاة الرياضي اخللوق الفقيد 
الشيخ باسل س����الم الصباح رئيس جلنة سباقات الربع 
ميل للس����يارات جنل املغفور له � بإذن اهلل � الشيخ سالم 
الصباح رئيس جلنة األسرى وشهداء الكويت األبرار وان 
وفاته خسارة كبيرة للحركة الرياضية والشباب من محبي 
رياضة السيارات.وأضاف الدواس ان الفقيد أحد أبناء األسرة 
احلاكمة وان جده الشيخ صباح السالم الذي تولى مسند 
اإلمارة عقب وفاة الش����يخ عبداهلل السالم واختار األمير 
الراحل الش����يخ جابر األحمد وليا للعهد وان والده الشيخ 
س����الم الصباح تولى قيادة وزارتي الدفاع والداخلية قبل 
االحتالل الغاش����م على الكويت ع����ام 1990 وتفرغ لقضية 
األسرى والش����هداء بعد التحرير وترك بصمات رائدة في 

تاريخ أهل الكويت.
وأشار الدواس الى الدعم الالمحدود الذي تقدمه األسرة 
احلاكمة لرياضة اآلباء واألجداد من أجل احلفاظ على التراث 
واالرتقاء به، ورفع الدواس باسمه وباسم اعضاء مجلس 
اإلدارة واس����رة النادي خالص العزاء الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وإلى الشيخ أحمد صباح السالم والشيخ 
د.محم����د الصباح وآل الصباح داعني اهلل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته.

عّب���ر احملام���ي 
رياض الصانع عن 
استنكاره واستيائه 
للحدث املأساوي الذي 
راح ضحيته الشيخ 
باسل السالم الصباح. 
وقال ف���ي تصريح 
صحافي ان الفقيد هو 
الراحل  حفيد األمير 
الشيخ صباح السالم 
)طيب اهلل ثراه( وهو 
االبن األكبر للعزيز 
املرحوم )بإذن اهلل( 
الشيخ سالم الصباح 

نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير الداخلية والدفاع 
السابق، وهو أحد الداعمني لرياضة السيارات والدراجات 
اآللية بجميع أنواعها، حيث كان يشغل منصب رئيس 
مجلس إدارة النادي الكويتي للربع ميل وله مساهماته 
العديدة، فضال عن تقدميه يد العون جلميع متس���ابقي 
السيارات في مختلف مش���اركاتهم احمللية واالقليمية 
وحرصه على دعم الرياضيني الكويتيني وبلوغهم منصات 

التتويج لرفع اسم الكويت عاليا.
وتابع الصانع: كان الفقيد قدوة ملن عمل معه، ومثاال 
يحتذى في التعامل وهو صاحب األيادي البيضاء، فضال 
عن انه الس���بب في إش���هار ناد يحفظ مواهب الشباب 
وينمي مهاراتهم فهو بحق أحد فرسان التنمية احلضارية، 
وخالل فترة االحتالل العراقي كان الشيخ باسل موجودا 
داخل الكويت يساعد أهل الكويت في توزيع املال عليهم 
ومترير املعلوم���ات الى احلكومة الكويتية في الطائف 
كما س���اهم في املقاومة الكويتية ضد االحتالل العراقي 
سواء بالقتال الفردي أو اجلماعي وإعداد الكمائن للعدو 
العراقي وكان من أش���د املناصرين ملنح املرأة حقوقها 
السياسية ودخولها البرملان وله أقوال مأثورة في هذا 
الشأن. وزاد فقد فقدت الكويت ابنا من ابنائها البررة الذين 
اثروا احلياة الكويتية باخللق الرفيع واملبادئ الراسخة، 

فللفقيد الرحمة وألسرته األبية الصبر والسلوان.

احملامي رياض الصانع


