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المواطن سالم مبارك أهدى مدير التحرير عددي »األنباء« الصادرين في 1 و2 أغسطس األسود

تصريحات القيادة السياسية المنشورة صبيحة 1990/8/2 تؤكد حرص الكويت على السالم

»تمك«: لنأخذ العبرة من ذكرى االحتالل المهري في ذكرى االحتالل: لنحافظ على دماء الشهداء 
بالوحدة الوطنية والعمل إلنجاز التطور والتنمية

شدد وكيل املرجعيات الشيعية 
في الكويت السيد محمد باقر املهري 
على ضرورة استذكار تضحيات 
شهداء البالد االبرار في سبيل هذه 
االرض الطيبة، وان نعمل جاهدين 
لتحقيق اله����دف من تضحياتهم 
وهو احلفاظ على الوحدة الوطنية 
واالنطالق في االجناز والتنمية.

جاء ذلك في تصريح للمهري 
مبناسبة الذكرى العشرين لالحتالل 

الصدامي الغاشم قال فيه:
ان يوم 1990/8/2 يوم أسود 
وي���وم مش���ؤوم وي���وم الغدر 
واخليان���ة فقد احت���ل اجليش 
الصدامي الوحشي بلدنا الكويت 
بالرغم من أنه بلد عربي مستقل 
وذو س���يادة تامة على أراضيه 
باعتراف جميع دول العالم ظلما 
وعدوانا وج���ورا، فقد قام أزالم 
املقبور ص���دام بنصب  وأعوان 
املشانق في الساحات العامة في 
الكويت التي تعرضت للس���لب 

والنه���ب دون رحمة، وقد حطم 
العراقي احملتل  البعث���ي  العدو 
املظاهر احلضاري���ة واملكتبات 
العامة في الكويت وسرق جميع 
الس���يارات والذهب من االسواق 
وأماكن اخرى، فهذا اليوم االسود 
يجب أال ننساه، وعلينا ان نحتفظ 
بهذه الصورة االجرامية املروعة، 
ليعرف العالم أجمع مدى إجرام 
البعثي اخلائن  النظام  وطغيان 
وصدام اللعني وأصحابه وزبانيته 
واملؤيدين له، خصوصا أيتام صدام 
من هن���ا وهناك الذين ال يزالون 
ميجدونه ويقدسونه ويعتبرونه 
شهيدا ويجعلونه رمزا للعروبة 
وبطال للقومية العربية بالرغم من 
جرائمه الكثيرة بحيث ميكن ان 
نعده مجرم الدهر وسفاح العصر 
الذي لم يشهد التاريخ نظيره على 
االطالق، وقد نال جزاءه العادل 

في الدنيا قبل اآلخرة.
وأضاف: ان اجلميع يعلم ان 

قطاعات ومكونات الشعب الكويتي 
ق����د توح����دت واتفقت  جميعها 
على وج����وب احلف����اظ والدفاع 
عن الكوي����ت وأراضيها ووجوب 
اخراج اجليش الصدامي احملتل، 
وقد ش����كل الشعب الكويتي فرقا 
ومجاميع للمقاومة وكانوا يقدمون 
التضحيات والشهداء في سبيل 

حترير الكويت من براثن اجليش 
احملتل، وقد خسرت الكويت ماديا 
أكثر من 168 مليارًا، وقد أجمعت 
دول العالم على لزوم عودة الكويت 
واسترجاع جميع أراضيها وعودة 
الشرعية الدولية املتمثلة بقيادة آل 
الصباح الكرام، وقد أصدر مجلس 
األمن بيانا رقم 666 يدين فيه صدام 
معلنا انه ما لم ينسحب العراق 
فورا وبال ش����روط فستستخدم 
القوة ض����ده وقد أفتى الش����يخ 
بن باز قائال ان صدام هو الكافر 
الذي لن ُتقبل توبته، وبعد كل هذا 
حتررت الكويت وهلل احلمد لتكون 
بلد األمن واألمان وبلد احلريات 
واملؤسسات الدميوقراطية بقيادة 
آل الصباح الكرام، فعلينا ان نحافظ 
على هذه الدولة ونطبق قوانينها 
بحذافيرها وعلى اعضاء مجلس 
األمة عدم مشاكسة احلكومة في 
كل صغيرة وكبيرة، وان يقدموا 
الكويت على مصاحلهم  مصلحة 

االنتخابي����ة والقبلية واحلزبية 
وأال يكون����وا الس����بب في تفرق 
وتشتت الش����عب الكويتي الذي 
توحد عن بكرة أبيه ايام االحتالل 
سّنة وشيعة وبدوا وحضرا في 
الكويت وشرعيتها  سبيل عودة 
الدولية، ان هذه احلكومة بقيادة 
س����مو رئيس الوزراء االصالحي 
الكفؤ الشيخ ناصر احملمد من أجود 
وأحس����ن احلكومات في املنطقة 
ولن جند أحس����ن منه����ا وعجلة 
التنمية واالقتصاد والتطور تسير 
في خط مس����تقيم ولن يستطيع 
أعضاء املجلس التأزمييون ايقافها، 
فحافظوا على دماء شهداء الكويت 
األبرار من خالل حتقيق أهدافهم 
وهي الوح����دة واللحمة الوطنية 
واالجن����از والتط����ور والتنمية 
وااللتفاف ح����ول قيادة صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد حفظه اهلل 

تعالى وسمو رئيس الوزراء.

صرح أمني عام جتمع املهارات 
الكويتي����ة )متك( كام����ل الهندال 
مبناس����بة حلول ذكرى االحتالل 
الغاشم لبلدنا احلبيب، قائال ها نحن 
نعيش ذكرى الثاني من اغسطس 
)الفجر األسود( يوم احتل املقبور 
صدام حسني وزمرته الطاغية بلدنا 
احلبيب الكويت وأحل بها ما حرم 
اهلل، فعاث في البالد مفسدا وقبح 

كل جميل.
واض����اف ان م����ا تعرضت له 
الكويت من ظلم وطغيان هو االسوأ 
في تاريخ البشرية املعاصرة، حيث 
ان الغزو الغاش����م نفذ بيد غادرة 

وبدهاء زعيم عربي جار كنا نعتبره أخا آنذاك، ولكن 
قدر اهلل وما شاء فعل.

حق لنا ان نأخذ الدروس والعبر من الغزو الغاشم، 
فقد توحد الكويتيون بكل اطيافهم وانتماءاتهم القبلية 
واملذهبية حتت مظلة واحدة وهي مظلة الوطنية، ولوال 
ارادة الشعب الكويتي وحكامه ملا حتررت الكويت وقد 

دنس كل شبر فيها وطأته اقدام الغزاة.
لذا كان وقع هذا احلادث على املس����تويني العربي 
واإلسالمي مؤملا، أما على املستوى الدولي فقد ادانت 
دول العالم بصفة عامة عدوان العراق على الكويت، 
واجتمع العالم بأسره في موقف دولي واحد ضد هذا 
العدوان وتشكل حتالف دولي لنصرة الكويت وحترير 

ارضها من القوات الغازية.
الكويت واشرقت ش����مس )الصباح(،  وحتررت 

الشمس التي نسأل اهلل أال تغيب 
عنا أبدا. وكم����ا أن الكويتيني هم 
من اس����روا اجلنود العراقيني في 
الشوارع الكويتية وهم من قاوموهم 
الكويتية، حق  متسكا بالشرعية 
لنا ان نفتخر بشعب اراد احلياة 
فلم ميلك القدر اال االستجابة له، 
واليوم وبع����د 20 عاما من الغزو 
الغاشم ها هي الكويت في مصاف 
الدول املتقدمة، ولم تدخر احلكومة 
الكويتية جهدا ف����ي دعم البلدان 
النامي����ة وتقدمه����ا، ودليل تقدم 
الكوي����ت وطيب معدن الكويتيني 
انهم لم يكتفوا مبا قدموه للكويت 
بل دأبوا على العمل التطوعي، فحينا نرى الكويتيني 
يهبون ملساعدة اخوانهم في شتى بقاع االرض وحينا 
نراهم يؤسرون وهم يكسرون احلصار االسرائيلي 
املفروض على اخوانهم الفلسطينيني، كما على املستوى 
الداخلي ن����رى والدة جتمعات وفرق تطوعية تعمل 
بجدارة داخل الكويت وتساعد في منو املجتمع الكويتي 
وتقدم����ه في خط متواز مع اخلطط احلكومية لذلك، 
ونفخر نحن في جتمع املهارات الكويتية بأننا عود 
من تلك احلزمة التي نأمل أن حتقق اهدافها التنموية 
لصالح املجتمع الكويتي وتقدمه برؤية مستقبلية، 
فنحن نعتني بكل املهارات الفنية واالدارية وتنميتها 
ومن ثم توجيهها خلدمة البلد تعود االستفادة على 
املجتم����ع بكوادر فنية ومهني����ة وإدارية مدربة على 

خدمة مجتمعها.

قام املواطن سالم مبارك مبارك 
بزي���ارة »األنباء« وق���دم ملدير 
التحرير الزميل محمد احلسيني 
عددي »األنباء«.. 5244 الصادر 
بتاريخ 1 أغسطس 1990 والعدد 
5245 بتاريخ 2 أغسطس 1990 اي 
عدد يوم الغزو العراقي الغاشم 
وع���دد اليوم الس���ابق له حيث 
احتفظ بهما من���ذ ذلك التاريخ 
تعبيرا عما لهذا اليوم من جروح 
وآالم في قلوب جميع الكويتيني 
الذين يش���كل هذا اليوم تاريخا 
أس���ود في حياتهم ملا سببه من 
اعتداء آثم على الكويت وأبنائها، 
التي  الفادحة  وكذلك األض���رار 
تسبب فيها هذا العدوان الغاشم 
ماديا ومعنويا خصوصا انه جاء 
من اجلار، وكان العنوان الرئيسي 
ل� »األنباء« يوم 1 أغسطس 1990: 

وه���ذا أكبر دلي���ل على ثقة 
الكويتيني وعدم توقع الغدر من 
جار الشمال الذي كان يعد العدة 
الحتالل الكويت، وكذلك العنوان 
الرئيسي لعدد يوم 2 أغسطس 
الكويت  الذي جاء فيه: »األمير: 
تدعو دائما للمحبة والسالم وكذلك 
التأكيد على إميان الكويت باحلوار 
املوضوعي وفق مبادئ حس���ن 
اجلوار«، وعنوان: »الشيخ سعد: 
محادثات جدة اتسمت بوضوح 
املواقف.. نتطلع حلل كل القضايا 

وفق ميثاق اجلامعة العربية«.
املواطن سالم  وتأتي مبادرة 
مب���ارك انطالقا من حرصه على 
متابع���ة »األنب���اء« واالحتفاظ 
التي تهم���ه والتي قد  بأعدادها 
تش���كل تواريخها نقاط حتول 

في مسيرة الكويت.

»ولي العهد وعزت إبراهيم عقدا 
جلس���ة مغلق���ة« أم���ا العنوان 
الفرعي فكان »الشيخ سعد: جئنا 
بقلب مفتوح ونأمل بحل نهائي 

)حسن حسيني(وعادل«. عدد 1 أغسطس 1990 من »األنباء«    سالم مبارك يحمل العدد 5245 من »األنباء« تاريخ 2 أغسطس 1990

سالم مبارك مبارك

كامل الهندال

د.حمد الهران

د.رنا العبدالرزاق

السيد محمد باقر املهري

العبدالرزاق: حمالت بنك الدم
حققت أهدافها بزيادة المتبرعين

استشاريون ألمان
 في تخصص الكسور 

المعقدة يزورون »الرازي«
قال رئيس قس����م العظام في 
الهران  الرازي د.حمد  مستشفى 
ان فرقا طبية املانية من مختلف 
الطبي����ة تعاين  التخصص����ات 
عددا من احلاالت في مستش����فى 

الرازي.
وذكر د.الهران ان االطباء الزوار 
املتخصصني في الكسور املعقدة 
والعمود الفقري قاموا بتشخيص 
حاالت مرضية واعطاء االستشارات 
الطبية االسبوع املاضي، في حني 
يتواجد حالي����ا فريق طبي آخر 
متخصص في املفاصل الصناعية 
سيقوم باجراء عدد من العمليات 
اجلراحية. واوض����ح ان االطباء 
ال����زوار يقوم����ون باالضافة الى 
اجراء العمليات اجلراحية الدقيقة 
بتدريب األطباء على تلك اجلراحات 
الدقيقة وإإلقاء احملاضرات العلمية 
وتش����خيص احل����االت املرضية 
واعط����اء االستش����ارات الطبية. 
وقال ان زيارة اخلبراء واملختصني 
تساعد في تقدمي خدمات صحية 
افضل، فضال عن تقليل النفقات 
املادية الت����ي تتكبدها الدولة في 

عالج املواطنني باخلارج.

»العالج في الخارج«: إجراءات جديدة تمنح 
حق السفر  للمرضى المستحقين فقط

أنور: نصائح للمرأة الحامل خالل شهر رمضان

اك���دت وزارة الصحة ام���س انها ماضية في 
القضاء على العالج الس���ياحي مش���يرة الى ان 
العالج في اخلارج هو فقط للمريض املستحق 

فعليا وغير املتوافر عالجه في الكويت.
واك���د مدير ادارة العالج باخل���ارج د.محمد 
املشعان في لقاء مع وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
ان الوزارة جادة في االصالح ومعاجلة السلبيات 
السابقة التي ادت الى ضياع حقوق املستحقني 
فعليا للعالج واملرضى الفعليني بس���بب غياب 

التنظيم.
واوضح د.املش���عان ان آليات العمل التي مت 
اتباعها س���هلت اجراءات ادارة العالج باخلارج 
والتي متكن املراجع م���ن طلب جلنة طبية في 
م���دة ال تتجاوز ال� 15 دقيقة فقط داعيا املرضى 

وذويهم الى عدم البحث عن وس���يط النهاء معامالتهم ومؤكدا ان 
كل ذي حق سيأخذ حقه.

وذك���ر ان االدارة وضعت بعض احللول ملعاجلة الس���لبيات 
الس���ابقة من خالل تنظيم عملية تكرار تقدمي نفس املعاملة اكثر 
م���ن مرة وذلك ملنع االزدواجية واالخطاء التي قد تنجم عنها مثل 
اصدار قرارات خاطئة او غيره���ا مبينا ان ادارة العالج باخلارج 

جهة تنفيذية بحتة.
وقال املشعان ان اللجنة الطبية العليا مكونة من ثمانية استشاريني 
من مختلف التخصصات الطبية وهي جتتمع مرتني في االسبوع 

اللجان التخصصية  وتقوم بتنفيذ توصي���ات 
في املستشفيات وتنظر كذلك في التظلمات كما 
انها مسؤولة عن التمديد او استكمال العالج او 

التعويض وما شابه وتنظيم سير العمل.
واك���د حرص وزير الصحة د.هالل الس���اير 
ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي على رفع 
مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني واالستمرار 
في القضاء على الس���لبيات السابقة مشيرا الى 
ان االدارة تقوم بعملها على اكمل وجه وتسعى 

لتسخير كل االمكانات تسهيال على املرضى.
من جهته اش���ار احد املواطنني ممن التقتهم 
»كونا« ويدعى بدر علي املتواجد النهاء معاملة ابنه 
املريض الى »اننا ملسنا فعليا التحسن امللحوظ في 
االدارة من خالل انتهاء طوابير االزدحام واغالق 
االبواب بالسالسل ولم يعد هناك تواجد امني لتنظيم املراجعني وقد 
اختلفت االوضاع كثيرا« مؤكدا ان ابواب االدارة مفتوحة للجميع 

دون احلاجة للواسطة.
كذل���ك اعرب احد املرضى ويدعى مب���ارك العتيبي عن فرحته 
بالتغيير الواضح على ادارة العالج باخلارج حيث اختفى االزدحام 
الذي كان في الس���ابق عندما كان املراجع���ون يقفون في طوابير 
االنتظار خلف ش���باك املعامالت مش���يرا الى انه في السابق كان 
يحتاج الى واس���طة فقط للدخول الى االدارة ومقابلة املسؤولني 

اما االن فال حاجة لها اذ ان االبواب مفتوحة للجميع.

قدم اختصاصي النس����اء والتوليد مبستشفى 
الراشد د.ابراهيم أنور عبده نصائح إلى املرأة احلامل، 
مؤكدا ضرورة االلتزام بها خالل فترة الصباح في 
شهر رمضان.وقال: لكي نحدد قدرة احلامل القادرة 
على الصوم من املهم أن منيز هنا بني املرأة احلامل 
العاملة واملرأة احلامل ربة املنزل، فهذه االخيرة تبدو 
أقل عرضة للعوارض وبالتالي ليس ثمة مشكلة مع 
الصوم إذا رغبت فيه، أما بالنسبة إلى منوذج املرأة 
العاملة فيمكنها الصوم إذا وجدت نفسها مستعدة 
صحيا ونفس����يا، غير أن ما جئنا على ذكره ليس 
قاعدة عامة، إذ إن كثيرا من االمهات العامالت هن 
في معظم األحيان أكثر استعدادا للصيام من ربات 
املنازل. املس����ألة هنا تقتصر على الوضع الصحي 

لكل امرأة.وأضاف: رمبا تكون املرحلة الوسطى من احلمل أكثر مالءمة 
لصوم املرأة احلامل باعتبار أن االش����هر الثالثة االولى واالخيرة من 
احلمل هي من اصعب االوقات التي متر بها احلامل، ولكن هذا ال مينع 
من أن يكون ثمة حوامل ال يش����عرن ب����أي انزعاج طوال فترة احلمل 

وبالتالي هن قادرات على الصوم كغيرهن.
وعما إذا كان الصيام يؤثر على اجلنني قال د.إبراهيم أنور: بحسب 
دراس����ة اجريت على عدد من احلوامل مم����ن اعطني كميات قليلة من 
الڤيتامين����ات، دلت النتائج على أنه ال أثر س����لبيا على احلامل وإمنا 

على اجلنني نفسه من حيث نقص الوزن فقط دون 
أن تكون هناك أي مضاعفات أخرى مثل التشوهات 

واالمراض وغيرها.
وقال إن املرأة احلامل بحاجة إلى كميات اضافية 
من املكونات الغذائية وخصوصا الغذاء الذي يحتوي 
على احلديد والكالسيوم اضافة إلى جرعات زائدة 
من املغنيزيوم وذلك بحس����ب العوارض وحاجة 

احلامل إليها.
ونصح املرأة احلام����ل بتناول ما بني 1.5 إلى 2 
ليتر يوميا من املاء، لذا عليها أن حتاول تعويض 
هذه الكمية بعد االفطار قدر املس����تطاع، فاالمتناع 
عن ش����رب السوائل يؤدي إلى تقلصات في الرحم 
وقد يؤدي بالتالي إلى والدة مبكرة، ولهذا السبب 
على احلامل لدى شعورها بأي عارض مماثل التوقف فورا عن الصوم 
جتنبا ملضاعفات خطرة، فال الطب وال الشرع يسمحان بأن تتعرض 

حياة املرأة احلامل واجلنني ألي خطر.
وزاد ال ينصح بتناول كميات كبيرة من احللويات س����واء للحامل 
أو لغيرها خالل شهر الصيام، حيث ان احللويات تتطلب إثر تناولها 
كميات كبيرة من السوائل أو املياه، يخشى هنا أال تتمكن احلامل من 
تعويض هذه الكميات بني فترتي االفطار والس����حور، ما قد يتسبب 

مبضاعفات خطرة.

صرف لهم مخصصات مالية لـ 3 أيام

المكتب الصحي في لندن: مساعدات
للمتأخرين في العودة بسبب الحجوزات

لندن � كونا: اعلن مدير املكتب الصحي في لندن د.يعقوب التمار 
عن صرف مخصصات مالية لثالثة ايام للمرضى الذين انهوا فترة 
عالجهم واضطروا الى البقاء في العاصمة البريطانية بس���بب عدم 

توافر حجوزات طيران لعودتهم الى البالد.
وقال د.التمار في تصريح ل� »كونا« عقب اجتماعه امس مع املدير 
االقليمي االعلى ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية في اوروبا وليد 
املهنا انه مت خالل اللقاء بحث السبل الكفيلة ملساعدة املرضى اصحاب 
احلاالت الطارئة والذين انهوا فترة العالج املقررة لهم مش���يرا الى 
ان هناك حاالت تتطلب توفير س���رير طب���ي على منت الطائرة وما 

يستدعيه ذلك من توفير مقاعد اضافية.
واشاد التمار الى اهتمام وزير الصحة د.هالل الساير الذي اعطى 
تعليماته لصرف املخصصات للمرضى ليتسنى لهم ترتيب اجراءات 
عودتهم الى البالد سواء على منت اخلطوط اجلوية الكويتية في حال 
توافر مقاعد لهم او بدفع هذه املبالغ الى ش���ركات الطيران االخرى 
لتحويل تذاكرهم مشيدا في هذا السياق بسرعة جتاوب املدير االقليمي 
االعلى ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية وليد املهنا ووعده بتقدمي 
كافة التسهيالت الالزمة لعودة املرضى الكويتيني الذين انهوا فترة 

عالجهم مؤخرا الى البالد بأقرب فرصة ممكنة.

 حنان عبدالمعبود
اعرب���ت مراق���ب اخلدم���ات 
والتوجيه في بن���ك الدم د.رنا 
امتنانه���ا  العبدال���رزاق ع���ن 
الس���ريعة للنداء  لالس���تجابة 
الذي وجهته عبر وسائل االعالم 
الدم  النقص في فصائل  بسبب 

السالبة.
وقالت د.العبدال���رزاق، في 
تصري���ح صحافي، ان احلمالت 
الت���ي بدأناها م���ع بداية فصل 
ايجابية  الصيف جاءت بنتائج 
جيدة، ومن اجليد ان اخلطة التي 
وضعت كانت تهدف الى التواجد 
التجم���ع كاملجمعات  اماكن  في 
التجارية ومنها مجمع األڤنيوز 
والذي كانت احملصلة على مدى 
شهر واحد فقط من احلمالت به 
350 متبرعا وكان آخرها احلملة 
التي اقيم���ت اخلميس املاضي، 
واشارت الى النداء الذي وجهته 
بسبب نقص فصائل الدم السالفة 
مبينة ان ردة الفعل كانت جيدة 
حيث حض���ر للتبرع ببنك الدم 
15 متبرع���ا دائم���ا من اصحاب 
الفصائل السالبة، باالضافة الى 
عدد كبير من املتبرعني ميثلون 
ضعف الع���دد املعتاد، موضحة 
انه على سبيل املثال يوم االثنني 
قبل املاضي تبرع 150 شخصا، 
بينما االثنني املاضي تبرع 280 
ش���خصا، مما يزي���د من فرص 

وجود فصائل سالبة بني هؤالء 
املتبرعني ونستطيع ان نبت في 
االمر بشكل افضل بعد االنتهاء 

من فحص الدم لهم.
واضافت ان من املعروف ان 
شهر رمضان الكرمي تقل فيه نسب 
املتبرعني، لكن مع هذا حرصنا 
االتف���اق للتواجد ببعض  على 

املعارض الرمضانية.
وثمنت د.العبدالرزاق مبادرة 
قامت بها وزارة الكهرباء، وقالت 
ان مكت���ب الوزير اجرى اتصاال 
ببنك الدم، معربا عن رغبته في 
حتديد يوم خاص بوزارة الكهرباء 
للتبرع بالدم ومت حتديد املوعد 
خالل هذا االسبوع، واعربت عن 
املها في اتباع باقي الوزارات هذا 

النهج البناء.

عبرت عن امتنانها لالستجابة السريعة لنقص الفصائل السالبة أهابت بالمراجعين إلى عدم البحث عن وسيط إلنهاء معامالتهم

)سعود سالم( جانب من حملة التبرع في »األڤنيوز«   

د.إبراهيم أنور

د.محمد املشعان


