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د.هالل الساير متحدثا إلى إحدى موظفات املركز

أجهزة حديثة للعيادات

د.هالل الساير ود.إبراهيم العبدالهادي يفتتحان مركز جابر العلي الصحي بعد إعادة تأهيله

خالل افتتاحه مركز جابر العلي الصحي بعد إعادة تأهيله

الساير: تكنولوجيا جديدة في عيادات األسنان 
لتحديد مكان األلم وحجم وطبيعة المشكلة

العنزي: عمليات السمنة
 تساعد في بناء عادات غذائية صحية

قال استشاري اجلراحة العامة 
وجراحة السمنة واملناظير د.خالد 
العنزي ان عمليات السمنة تساعد 
على تطوير وبناء عادات غذائية 

صحية على املدى البعيد.
واضاف العنزي لوكالة االنباء 
الكويتية )كون���ا( أن عمليات 
الس���منة باختالف أنواعها من 
»حتوير مسار وتكميم وحتزمي 
املعدة« تلقى رواجا من اجلنسني 
في الوقت احلالي وجنحت في 
انزال الوزن الزائد بنسبة تصل 
الى أكثر من 90% وبالتالي أدت 
الى انخفاض في معدالت االصابة 
القلب والش���رايني  بأم���راض 
وامراض الضغ���ط والدهنيات 

والعقم وآالم املفاصل.
واوضح انه بالنسبة ملرض 
السكر فان النتائج والدراسات 
اثبتت ان عمليات السمنة تؤدي 
الى الشفاء بنس���بة تصل الى 
90%. وأك���د ضرورة التزام من 
العمليات مبراجعة  اجتاز هذه 
اختصاص���ي التغذي���ة التباع 
االرشادات الغذائية املناسبة والى 
احلرص على إج���راء التحاليل 
الدورية لتفادى أي نقص ممكن أن 
يحدث في مستويات الڤيتامينات 

واملعادن الضرورية.
واشار الى أهمية تناول كميات 
كبيرة من السوائل وخصوصا 
املاء للمحافظة على إرواء اجلسم 

وحيوية البشرة واملساعدة على 
التقليل من تساقط الشعر وعدم 
إهمال تن���اول البروتني وبدائل 

الڤيتامينات واملعادن.
الى تأكيد منظمة  كما أشار 
العاملية على ان اجنح  الصحة 
عالج للسمنة املفرطة هو التدخل 
اجلراحي وأن عملية تكميم املعدة 
وحتوي���ل مس���ارها من أفضل 

العمليات لعالج السمنة.
يذكر أن العنزي زميل كلية 
اجلراحني امللكية الكندية وعضو 
كلية اجلراح���ني األميركية قام 
باجراء العديد من هذه العمليات 
وشارك في العديد من املؤمترات 

احمللية والعاملية.

العبداله�ادي: 120 ملي�ون دين�ار إلع�ادة 
تأهيل مرافق ال�وزارة و11 مليونًا للمراكز الصحية

نقابة »الكويتية« تطالب بندوات
تعريفية للموظفين عن حقوقهم

انتقد أمني س����ر نقابة العاملني مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
والشركات التابعة لها حس����ني صالح حبيب، التعميم الصادر من قبل 
رئيس مجلس ادارة مؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية بشأن حتديد 
رغبات املوظفني العاملني باملؤسسة والشركات التابعة لها والنماذج املرفقة 
به، بشأن تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2008، بهدف التعرف بشكل دقيق 
على رغبات املوظف����ني املخاطبني باحكام القانون واختياراتهم بصورة 
ملزمة ونهائية في موعد أقصاه 2010/8/31 وفي حالة عدم قيام املوظف 
بتعبئة النماذج قبل التاريخ سالف الذكر يعتبر ممن يرغب باالستمرار 
في العمل بالشركة اجلديدة بعد تأسيسها. كما رفض حسني صالح كل ما 
ورد بذلك التعميم جملة وتفصيال وذلك النه مخالف حلقوق املوظفني، 
حيث لم يوضح بشكل واضح جميع احلقوق والواجبات للموظفني التي 
نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008، كما اكد على عدم قانونية الزام 
املوظفني بتاريخ نهائي لتحديد رغباتهم دون وجود ضمانات واضحة 
ومكتوبة وموقعة من اجلهات املختص����ة فيها حتديد للحقوق واملزايا 
)خصوصا لفئة املوظف����ني الذين يرغبون بالعمل في القطاع احلكومي 
وهم الغالبية العظمى من املوظفني( وكان املفترض من ادارة املؤسسة 
القيام بعمل ن����دوات تعريفية للموظفني من قبل ديوان اخلدمة املدنية 
والهيئة العامة لالستثمار والتأمينات االجتماعية لشرح كامل حلقوق 
املوظفني بفئاتهم الثالث ممن ن����ص عليهم القانون قبل القيام باصدار 
تلك النماذج. وفي اخلتام طالب حسني صالح اعضاء اجلمعية العمومية 
بع����دم توقيع النماذج ما لم يضع مجلس ادارة املؤسس����ة النقاط فوق 
احل����روف ويلتزم التزاما قانونيا بع����دم انتقاص اي حقوق ومزايا من 
املوظف����ني وضرورة ان تكون النقابة مطلع����ة على اي تفاصيل حماية 

حلقوق اعضاء جمعيتها العمومية.

ناصر العمار

محمد الرومي

بشرى شعبان
أخيرا اجلمعيات اخليرية 
اس���تطاعت ان تطوع وزارة 
الش���ؤون وتدفعها للرضوخ 
ملطالبها والتراجع عن قرارها 
بشأن جمع التبرعات النقدية، 
العمل  ال���وزارة  اعادت  حيث 
باملش���روع الس���ابع جلم���ع 
التبرعات النقدية خالل شهر 
رمضان املب���ارك، هذا وكانت 
ال���وزارة قد اعلنت عدة مرات 
وعلى لسان أكثر من مسؤول 
ان جم���ع التبرع���ات النقدية 
خالل ش���هر رمضان ممنوع 

باملطلق.
اليوم كانت املفاجأة حيث 
عق���د مدي���ر إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
مؤمترا صحافيا ليعلن فيه انه 
بناء عل���ى تعليمات اصدرها 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
إلدارة اجلمعي���ات اخليري���ة 
واملبرات مت الب���دء في تنفيذ 
متطلبات املشروع السابع جلمع 
التبرعات النقدية خالل شهر 

رمضان املبارك.
واشار العمار ان هذه اخلطوة 
اتت اميانا من وزير الشؤون 
بأهمية اس���تمرار املش���اريع 
السابقة جلمع التبرعات النقدية 
ودعمها وبدء العمل في تنفيذ 
املش���روع السابع الذي يجيز 
العش���ر  للجمعيات اخليرية 
التالية: جمعية العون املباشر، 
جمعية التكافل لرعاية السجناء، 
جمعية االصالح االجتماعي، 
جمعية النجاة اخليرية، جمعية 
صندوق اعانة املرضى، جمعية 

أعلن وكي���ل ديوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي أن الديوان 
قد أمت كافة االستعدادات اخلاصة 
بتسجيل الكويتيني الراغبني في 
العمل لدى اجلهات احلكومية من 
خالل الفترة احلادية والثالثني 
للتوظيف والتي ستبدأ اعتبارا 
من فجر ي���وم اجلمعة املوافق 
2010/7/16 وحت���ى منتص���ف 
املوافق  لي���ل ي���وم اجلمع���ة 

.2010/7/30
وأك���د الرومي على ضرورة 
التزام االخوة واالخوات باملواعيد 
التي ستحدد لهم من قبل نظام 
التسجيل اآللي وذلك مبراجعة 
مقر ديوان اخلدمة املدنية خالل 
الدوام  اثناء  الفترة الصباحية 
الرسمي من االحد الى اخلميس 
من الس���اعة الثامن���ة صباحا 
وحتى الثانية عشرة والنصف 
ظهرا موضحا انه من الضروري 
الالزمة  اصطحاب املس���تندات 
للتسجيل ملن يحدد لهم موعد 

جلميع االيرادات العائدة لهذه 
اجلمعية أو تلك من املشروع 
السادس متنح اجلمعية الطالبة 
دفاتر االيص���االت املدونة في 
ارق���ام تسلس���لية وذلك كي 
تكون عهدة عليها على ان تقوم 
اجلمعية نهاية الشهر الفضيل 
وكعادتها الس���نوية بتسليم 
الكوبونات املتعلقة بالدفاتر 
الس���تبيان املبال���غ احملصلة 
مرفقة بتقرير مالي يبني حجم 

االيرادات واوجهها.
وكش���ف العم���ار ان جمع 
النقدية يس���مح  التبرع���ات 
باستخدامها في اكثر من 160 
موقعا منها 10 مقرات رئيسية 
للجمعي���ات اخليري���ة و150 
للجان األخرى املوزعة في كل 

محافظات الدولة.
وأضاف ان وزير الشؤون 
ش���دد عل���ى اهمي���ة اج���راء 
التس���هيالت الالزم���ة له���ذه 
اجلمعي���ات مهيبا باملتبرعني 
في حالة قيامهم بالتبرع نقدا 
الطلب احلصول على ايصال 
اصلي باملواصفات سالفة الذكر 
الذي يتيح للوزارة التدقيق في 

كل ما هو وارد.
واكد العمار انه الى جانب 
ه���ذا املش���روع ايض���ا يتاح 
للجمعي���ات اخليري���ة جمع 
التبرعات عبر االستقطاعات 
املصرفية وبواسطة جهاز الكي 
نت. وبش���أن جمع التبرعات 
في املساجد أوضح العمار ان 
االدارة ل���م تتلق اي تعليمات 
بشأنها وهذا أمر عائد الى وزارة 

األوقاف.

للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد 
من موعد املراجعة.

ان���ه حرصا من  وأوض���ح 
الديوان على س���رعة استيفاء 
بيانات الراغبني بالعمل مت عمل 
الربط اآللي مع جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب والهيئ���ة العام���ة 
للمعلومات املدنية واملؤسسة 
العام���ة للتأمينات االجتماعية 
التربي���ة وذلك بهدف  ووزارة 
تس���هيل التنس���يق وتبسيط 
الراغبني  إج���راءات تس���جيل 
في العم���ل. وأك���د أن الديوان 
سيستقبل املراجعني في صالة 
االستقبال بالدور األرضي باملبنى 
اجلديد الكائن مبنطقة الشويخ 
االدارية )ب( شارع املطار بجانب 
شركة زين لالتصاالت املتنقلة، 
أما بالنسبة للمراجعني من ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة فعليهم 
مراجعة ادارة االختيار الستيفاء 

اجراءات التسجيل بالديوان.

احياء التراث االسالمي، جمعية 
بشائر اخلير، جمعية عبداهلل 
الن���وري، اجلمعية الكويتية 
للعلوم اإلس���المية وجمعية 
الثقل���ني في جم���ع التبرعات 
نق���دا وفقا آللي���ة عمل تقوم 
الوزارة خاللها بإصدار إيصاالت 
ممهورة في األعلى ميينا بشعار 
الدولة وباسم الوزارة وإدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ويسارا شعار اجلمعية. وعن 
األمور التنظيمية اوضح العمار 
انه يتوج���ب على اي جمعية 
العش���ر تريد  من اجلمعيات 
االس���تفادة من املش���روع ان 
تتقدم بطلب للوزارة للحصول 
على دفاتر االيصاالت النقدية 
وذلك بعد ان تنتهي من إخالء 
طرفه���ا ل���دى اإلدارة املعنية 
فيما يتعلق بالعهدة املتعلقة 
الذي نفذ  باملشروع السادس 

العام الفائت.
وبعدها تقوم االدارة بإثبات 
اخالء الطرف وحصر ش���امل 

وهي على النحو التالي:
1� اص���ل البطاق���ة املدني���ة 

وصورة عنها.
2� اص���ل املؤهل الدراس���ي 

وصورة عنه.
وبني الرومي انه على االخوة 
واالخوات الذين مت حتديد موعد 
لهم ملراجعة الديوان الستكمال 
اج���راءات التس���جيل ضرورة 
النظ���ام اآللي  االتصال عل���ى 

بناء على تعليمات وزير الشؤون 

ديوان الخدمة يستقبل الطلبات خالل الدوام الرسمي

العمار: السماح بجمع تبرعات رمضان نقدًا 
في 10 جمعيات خيرية و150 لجنة فرعية

الرومي: بدء الفترة ال� 31 للتوظيف 
اعتبارًا من 16 إلى 30 الجاري

ضمن التحركات الواسعة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي

الفهد يشّكل لجنة عليا لمراجعة التشريعات والقوانين
 المتعلقة بالعقود الكبرى لتنفيذ متطلبات خطة التنمية

الصرعاوي: اللجنة س�تعمل على تحقيق المعادلة الصعبة بين متطلبات الرقابة وسرعة اإلنجاز

املستشار فيصل الصرعاويالشيخ أحمد الفهد

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد قرارا بتشكيل 
جلنة عليا برئاسة نائب رئيس 
الفتوى والتش���ريع املستشار 
فيصل الصرع���اوي وتكليفها 
التش���ريعات  كل  مبراجع���ة 
والقوانني واللوائح والقرارات 
التي  الكبرى  املتعلقة بالعقود 

تبرمها الدولة.
وقال املستشار الصرعاوي ل� 
»كونا« ان تشكيل اللجنة يهدف 
الى إزالة املعوقات التي تواجه 
إبرامها  العقود سواء عند  هذه 
أو تنفيذها في ضوء محتويات 
ومتطلبات خطة التنمية للدولة 
من حيث األهداف والسياسات 
واملتطلبات التشريعية الالزمة 

لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف ان مهامها تش���مل 

الدولة وهم مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية علي 
الفوزان ووكيل وزارة األشغال 
عبدالعزيز الكليب ونائب العضو 
املنت���دب للش���ؤون القانونية 
واملستشار العام ملؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ نواف سعود 
الصباح ووكي���ل وزارة املالية 
خليفة حم���ادة ووكيل وزارة 

الكهرباء واملاء أحمد اجلسار.
وأكد املستشار الصرعاوي 
ان تش���كيل اللجنة يأتي ضمن 
التحركات الواسعة واإلجراءات 
املكثفة التي يقوم بها الش���يخ 
أحمد الفهد لوضع رغبة صاحب 
السمو األمير في حتويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري موضع 

التنفيذ.
واكد املستشار الصرعاوي ان 
هناك عددا كبيرا من املشروعات 
الكبرى والضخمة التي تؤدي الى 
حتقيق التنمية الشاملة سيتم 

إسنادها إلى القطاع اخلاص ومن 
شأنها حتويل الكويت الى مركز 
إقليمي للصناعة واملال والتجارة 
وتوفير البيئة املناسبة إلقامة 
قطاع جت���اري وخدمي وتهيئة 
البنية التحتية واخلدمات الداعمة 
املال���ي والتجاري  للقطاع���ني 
فضال ع���ن القطاعني الصناعي 

والنفطي.
وقال انه من املنتظر أن تقوم 
اللجن���ة خالل الفت���رة املقبلة 
التي  املناسبة  بدراسة احللول 
تلبي متطلب���ات وأهداف خطة 
التنمية في ضوء التش���ريعات 
املقارنة وخبرات وجتارب الدول 
األخرى في شأن التعاطي مع هذه 
املعوقات للوصول إلى الصياغة 
املتوازنة الت���ي حتقق املعادلة 
الصعب���ة فيما ب���ني متطلبات 
الرقابة وس���رعة اإلجناز وذلك 
من خالل إعادة صياغة وتعديل 

عدد من القوانني احلالية.

مراجعة كل القوانني واملراسيم 
التي  الكبرى  املتعلقة بالعقود 
تبرمها الدولة ووضع التوصيات 
الالزم���ة إلزال���ة كل املعوقات 
والعقب���ات الت���ي تواجه إبرام 
العق���ود واقتراح  وتنفيذ هذه 
القوانني واملراسيم  مشروعات 
س���واء كانت جديدة أو تعديل 
القوانني السارية املرتبطة بهذه 

العقود مبا يكفل إزالة كل معوقات 
إبرامه���ا وس���رعة تنفيذها مبا 
في ذل���ك اقتراح مناذج موحدة 

للعقود.
وأوض���ح ان اللجن���ة تضم 
نخبه من كبار املسؤولني بالدولة 
كممثلني للوزارات واملؤسسات 
والهيئات صاحبة النصيب األوفر 
من العقود الكبرى التي تبرمها 

حنان عبد المعبود
أكد وزير الصحة د.هالل 
الساير أن االنتقادات النيابية 
الت����ي تواجهها  والش����عبية 
الوزارة تعد أمرا طبيعيا في 
الوزارات ككل، مشيرا إلى أنه 
ال توج����د وزارة تقدم خدمة 
إال وتتعرض لالنتقاد، وقال 
»من جانبنا، نحن نحاول قدر 
اإلمكان التغلب على السلبيات 
املوج����ودة وإيج����اد حلول 
للمشكالت التي نواجهها، لكن 
هذه األم����ور دائما ما حتتاج 
الى وق����ت طويل حللها ومن 
ف����ي يوم  املس����تحيل حلها 

وليلة«.
جاء هذا التصريح لوزير 
افتتاحه مركز  الصحة عقب 
جابر العلي الصحي، مبنطقة 
جابر العلي عقب إعادة تأهيله، 
وقد ألقى كلمة مبناسبة االفتتاح 
قال فيها »اليوم قمنا بافتتاح 
مركز جابر العلي بعد إعادة 
تأهيله، وهذا لتقدمي اخلدمة 
الصحية ألهالي منطقة جابر 
العلي بشكل أفضل، وأضاف، 
ان املركز يضم 5 عيادات عامة 
و3 عيادات أسنان ومختبرا 
وعيادة تطعيم وصيدليات عامة 
وخاصة وذلك متاشيا مع خطة 
وزارة الصحة لالهتمام مبراكز 
الرعاية الصحية األولية، وبني 
الوزير أن وزارة الصحة تتبع 
تكنولوجيا جديدة في عيادات 
األس����نان من خالل استخدام 
كامي����رات لتصوير املريض 
أثناء الفحص، وحتديد مكان 
األلم وعرض����ه على املريض 
مباشرة ملعرفة حجم وطبيعة 
املشكلة التي يواجهها، وهذه 
التكنولوجيا يتم استخدمها 
اآلن في جميع عيادات األسنان، 
واختتم الساير كلمته مقدما 
الشكر لكل من ساهم في تأهيل 
املركز رغم اس����تغراق وقت 

طويل في إعادة تأهيله«.

العبدالهادي: ميزانية للبناء

من جانبه هنأ وكيل الوزارة 
د.ابراهيم العبدالهادي أهالي 
املنطقة باملرك����ز، وقال »كما 
أتقدم بالش����كر ل����كل من قام 
بإعادة تأهيل املبنى بصورته 
اجلديدة � الرائعة، كما وصفها- 
وتوفير جميع اخلدمات فيها، 
وأمتنى تقدمي خدمة صحية 

متميزة«.
وعن ميزانية املركز الصحية 
بالوزارة، قال العبدالهادي ان 
هناك ثالثة مداخل بامليزانية 
خاصة باملراكز الصحية، أوال 
صيانة املباني، وثانيا إعادة 
تأهيلها ومن املمكن بناؤها من 
جديد، كما أن هناك ميزانية 

للبناء اجلديد باملناطق حديثة 
اإلنش����اء، مضيف����ا ان هناك 4 
مراكز بالطري����ق تقوم وزارة 
الصحة بإنشائها، وأشار إلى أن 
ميزانية إعادة التأهيل سترصد 
الس����نوات  لها احلكومة خالل 
املقبلة 120 مليون دينار إلعادة 
تأهيل منش����آت وزارة الصحة 
القدمية بجميع مرافق الوزارة، 
و11 مليون دين����ار، بامليزانية 
احلالية إلع����ادة تأهيل املراكز 

الصحية القدمية.

الفودري: خدمات جديدة

من جهته، حتدث مدير منطقة 
األحمدي الصحية د.فهد الفودري، 
قال ان أي مركز يعاد تأهيله يتم 
استحداث اخلدمات التي لم تكن 
متواجدة من قبل، ونزيد من عدد 
العيادات، وقسم األسنان، وندخل 
املختب����رات، ونق����وم بتطوير 
الصيدلية حتى يأخذ املريض 
الرعاية الصحية  الذي يراجع 
األولية، يأخ����ذ خدمته الكاملة 
للتخفيف على املستشفيات، هذه 
هي اخلطة التي نعمل عليها في 

تأهيل املراكز اجلديدة.
وعما اذا كان هناك نقص في 
اخلدمات باملنطقة بني الفودري 
أن اخلطة احلديثة تختلف عن 
سابقتها بأنه في السابق لم يكن 

في االعتبار املناطق اجلديدة التي 
بدأت في الظهور في فترة قليلة 
حيث رأينا مناطق سكنية كبيرة 
تخرج مرة واحدة، ومن املعروف 
أن في خطة انشاء منطقة جديدة 
يكون هناك مركز رعاية أولية، 
ولكن توفير اخلدمات بش����كل 
متكامل قد يكون من الصعوبة، اال 
أننا تالفينا هذا األمر في اخلطة 
اجلديدة، بأن يتم جتهيز املرفق 

بشكل متكامل.
وعن م����دى احتياج املنطقة 
الصحية ملستش����فى آخر غير 
العدان، قال، هناك توجه حالي 
حسب وزارة التخطيط، الى ان 
يكون هناك مستشفى في املنطقة 
أمر  البالد، وهو  اجلنوبية من 
ضروري ألن مستشفى العدان 
باإلضاف����ة إل����ى الضغط الذي 
يواجهه ف����ان املناطق اجلديدة 
أصبحت بعيدة عن املستشفى 
مما خلف حاجة لوجود مستشفى 
عام يخدم ه����ذه املنطقة، وهذا 
سيكون مبدينة صباح األحمد 

وقد مت حتديد املوقع.
الفودري ان املشروع  وقال 
افتتاح مركز  القادم س����يكون 
األحمدي الصحي خالل األسابيع 
القليل����ة القادمة حيث س����يتم 
استحداث خدمات قدمية كانت 

ناقصة في السابق.

)أسامة البطراوي(

هنأته بثقة القيادة السياسية

نقابة »الجمارك«: التجديد للغانم
خطوة لالرتقاء بالعمل

تقدم مجلس ادارة نقابة العاملني باالدارة العامة للجمارك الى مدير 
ع����ام االدارة العامة للجمارك ابراهيم الغ����امن بخالص التهاني وصادق 
التبريكات مبناس����بة نيله ثقة صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء والتجديد له لفترة جديدة، وذلك دليل على 
ما يتمتع به س����مو رئيس مجلس الوزراء من رؤية صادقة في اختيار 
الرجل ووضعه في مكانه املناسب حرصا من سموه على مصلحة الكويت 
التي يضعها فوق كل اعتبار وحتقيق نهضتها من خالل ابراز دور رجاالت 
لهم دورهم في انشاء املزيد من نهضتها، مما يجعلنا نشعر بالطمأنينة 
ونحن نرى س����مو رئيس مجلس الوزراء يح����ث اخلطى االيجابية في 
سبيل االرتقاء بالوطن اميانا منه بأن حضارات االوطان وتقدمها يقاس 

بقراراتها االيجابية.
لقد جاء قرار س����مو رئيس مجلس الوزراء تقديرا لدور الغامن الذي 
الي����زال يعطي الكثير منذ 30 عام����ا وأكثر ولم يبخل في يوم من االيام 
بقط����رة عرق ومنح االدارة العامة للجم����ارك حصانة خاصة وضاعف 
عطاءها وداف����ع عن حقوق موظفيها مبا يتمتع ب����ه من باع طويل في 
العطاء وواجبات املهنة التي أقسم على حفظها وصيانتها، وهي دعائم 
لالستقرار والتفاعل والتواصل مبنهجية الواقع املغلف بصكوك االحترام 

لكل ما يطرح برؤية ايجابية واثراء لبرامج البناء واالزدهار.

دمشق � كونا: ثمن مدير حترير 
صحيفة »الثورة« السورية مصطفى 
املقداد دور الكويت وحرصها على 
حمل هموم االمة العربية وقضيتها 
االساسية منذ استقاللها حتى اليوم. 
وقال املقداد في مقال حتت عنوان 
»معا على الطريق.. حب وعالقة« 
ان الكويت انش����أت املؤسس����ات 
الثقافي����ة والقومي����ة الهادفة الى 
العمل على ترسيخ فكرة العروبة 
قوال وممارس����ة، باذلة في سبيل 

ذلك الغالي والنفيس.
واضاف املقداد الذي كان يدير 
ندوات امللتقى االعالمي الكويتي � 

السوري االول الذي عقد في دمشق اخيرا ان الكويت احتلت مكانة متقدمة 
على الرغم من صغر امتدادها اجلغرافي مستفيدة من عوائدها النفطية 
الكبيرة التي حباها اهلل بها ضمن سياس����ة تنموية واضحة الداللة في 

اهدافها التي تؤكد انتماءها العميق لالمة العربية.

في مقال نشر بصحيفة »الثورة« السورية

المقداد: دور بارز للكويت
 في حمل هموم األمة العربية

مصطفى املقداد


