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خطة التنمية ومدينة صباح األحمد السكنية: 

التكامل المفقود واألمل المنشود

غادر إلى البحرين للمشاركة في االجتماع السابع لوزراء داخلية دول الجوار

الخالد: استقرار العراق استقرار للمنطقة كلها
ونتطلع لرؤية موحدة تواجه التحديات المحلية والدولية

أك���د وزير الداخلية الفريق الركن م.الش���يخ 
جابر اخلالد امس س���عي الدول املجاورة للعراق 
الى احلفاظ على امن واستقرار ذلك البلد الشقيق 
وحرص الكويت على التنسيق والتعاون الثنائي 

فيما يتعلق باحلدود بني البلدين.
وقال وزير الداخلية ل� »كونا« قبيل مغادرته 
البالد على رأس وفد امن���ي الى مملكة البحرين 
للمشاركة في أعمال االجتماع السابع لوزراء داخلية 
دول جوار العراق ان استقرار العراق يعد مبنزلة 
استقرار لكل الدول املجتمعة احلريصة على متكينه 

من التحكم في جميع شؤونه الداخلية.
واضاف ان هناك تعاونا وتنسيقا بني الكويت 
والعراق فيما يتعلق بجميع امللفات بني البلدين 
وم���ن ذلك موضوع احلدود مضيفا ان األش���قاء 
العراقيني اشادوا باجلهود التي اتخذتها الكويت 

واإلجراءات املتبعة بهذا الصدد.
وأكد الشيخ جابر اخلالد اهمية االجتماع في تلك 
الفترة التي متر بها املنطقة مبتغيرات حاسمة في 
تاريخها اضافة الى اعطاء األولويات للموضوعات 
املطروحة للبحث والتداول من خالل جدول األعمال 
وفي مقدمتها ما مت اجنازه من توصيات صادرة 

عن االجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار 
العراق.

وذكر ان دول جوار العراق تواصل التنسيق 
والتعاون من خالل هذه االجتماعات حلماية وتدعيم 
امن العراق ومواجهة اإلرهاب بكل صوره وأشكاله 
والقضايا املتعلقة بالتهريب عبر احلدود ومكافحة 

اجلرمية املنظمة ومروجي املخدرات.
وقال ان امن املنطق���ة وحدة واحدة ال تتجزأ 
وتتأثر بجميع األحداث سواء في العراق او الدول 
املجاورة له مؤكدا ان الكويت تتطلع الى التوصل 
الى رؤية موحدة ملواجهة التحديات واملستجدات 
التي تطرأ على الساحة احمللية والدولية في نطاق 
التعاون والتواصل مع الوفود األمنية املش���اركة 

في االجتماع.
ويضم الوفد في عضويته كال من الفريق غازي 
العمر واللواء الش���يخ محمد اليوس���ف واللواء 
د.عبداهلل العنزي واللواء سعود الشطي والعميد 
ركن عبداهلل اللوغاني والعميد فايز بوحمد والعقيد 
عادل  احلشاش واملقدم د.راشد املري فيما كان في 
وداعه وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب 

وعدد من القيادات األمنية.

البحوه: »الصحة« اختارت شعار
جائزة التميز الخليجي لإلعالم الصحي

حنان عبدالمعبود
أعلن����ت وزارة الصح����ة ممثلة في جلنة جائ����زة التميز اإلعالمي 
اخلليجي عن اختيار شعار جائزة التميز اخلليجي لإلعالم الصحي، 
وهي جائزة مالية س����نوية دورية متنح من شركة الدار احمللية بدبي 
بالتنسيق مع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، للمتميزين، ويس����تمر الترش����يح لها حتى نهاية 
نوفمبر 2010. من جانبها أكدت مدير إدارة تعزيز الصحة ورئيس����ة 
اللجنة د.عبير البحوه ان اجلائزة مبثابة احملرك والدافع األمثل لالرتقاء 
باإلعالم الصحي على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي وإيصاله 
إلى مستوى احترافي ضمن شريعتنا السمحة، وأخالقيات املهنة، وما 
يتناسب وعادات وتقاليد املجتمع اخلليجي، ليواكب النقلة النوعية 
في املجال الصحي في دول اخلليج العربي، لذا قدمت اجلنة ش����عارا 
لها لكي تتميز الكويت عن مثيالتها من دول اخلليج العربي خالل هذا 

العام واألعوام املقبلة أيضا.
وقالت البحوه: »ان عنوان املسابقة هو تعزيز أمناط صحية سليمة، 
وأن جميع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة واإللكترونية 
واجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة واإلبداعات الفردية � مواطن 
او مقيم � التي تخدم مجال التثقيف الصحي في منطقة اخلليج يحق 

لها املشاركة في اجلائزة.
وأضافت في تصريح صحاف����ي لها »ان اجلائزة تهدف إلى تنمية 
روح اإلبداع واالبتكار وتش����جيع املبدعني على املساهمة في التوعية 
الصحية، كما تهدف إلى تعزيز الشراكة مع املؤسسات اإلعالمية كما 

يتم توفير قاعدة إعالمية كبيرة لإلعالم الصحي.
مؤكدة أن معايير اختيار اجلائزة تتمثل في كون األعمال املرشحة 
مرتبطة برؤى واس����تراتيجيات تعزيز الصح����ة، وان تكون مكتملة 
العناصر الفنية وذات رؤية ورس����الة واضحة تس����عى لتحقيقها في 
املجتم����ع، وان يحمل العمل فكرة جدي����دة مبتكرة، او تطويرا لفكرة 
معروفة، تقدم جميع األعمال عن طريق إدارة تعزيز الصحة بوزارة 
الصحة ولن يقبل أي عمل من خارجها وميكن احلصول على املعلومات 
الالزمة على االمييل: Tameoz@hotmail.com او امييل املكتب التنفيذي: 

.Sgh@sgh.org.sa

أهل الكويت جبلوا على الوحدة الوطنية وتميزوا بها وحصدوا ثمارها

الشمري: كلنا ثقة بحكمة ربان الوطن صاحب السمو 
وعضيده سمو ولي العهد مهما بلغت التحديات 

الشيخ جابر المبارك يستحق اإلشادة على الموقف الحكيم والحازم الذي اتخذه لوأد الفتنة في مهدها
النائ�ب األول سياس�ي محن�ك بمحبت�ه للجمي�ع وصالبت�ه في حف�ظ أم�ن واس�تقرار الكويت

يقام في أكتوبر المقبل برعاية وزير الصحة 

مستشفى د.سليمان فقيه يعلن رعايته الماسية
 لمؤتمر ومعرض الكويت األول للمستشفيات المتميزة

أعلن مستش���فى د.سليمان 
فقيه عن مشاركته كراع ماسي في 
مؤمتر ومعرض الكويت الدولي 
األول للمستشفيات املتميزة، الذي 
يقام حتت رعاية وزير الصحة 
الساير وتنظمه شركة  د.هالل 
يونيفرسال املؤمترات واملعارض 
الفترة من 2010/10/9-7  خالل 
وذلك في فندق املوفنبيك باملنطقة 
احلرة، ومبشاركة اكثر من 80 
مستشفى محليا وعامليا في كل 
من دولة االمارات العربية املتحدة 
والس���عودية واالردن ولبنان 
ومصر وتركيا واملانيا وبريطانيا 
والواليات املتح���دة االميركية 
التأمني  ال���ى ش���ركات  اضافة 
الصحي والسفريات املتخصصة 
في الع���الج باخل���ارج. وبهذه 
املناس���بة قال مدير املستشفى 
د.مازن فقيه في تصريح صحافي 
ان رعاية املستشفى لهذا احلدث 
الهام امنا يأتي من منطلق حرصه 
على مد جسور التعاون والصداقة 
بني الكوي���ت واململكة العربية 
السعودية والعمل على توظيف 
إمكانيات املستشفى الطبية لعالج 

املرضى الكويتيني.
وأضاف د.فقيه ان هذا املؤمتر 
سيس���اهم عب���ر احملاض���رات 
والندوات التي س���تعقد خالله 
في التعريف بأحدث ما توصلت 
اليه التقنيات الطبية والعالجية 
على مستوى العالم وفي مختلف 
التخصصات اضافة الى التعرف 
على معايير اختيار املستشفيات 
املمي���زة في اخلدمات  العاملية 
الوقت  املتقدمة، موضح���ا في 
املع���رض املصاحب  ان  ذات���ه 
للمؤمت���ر س���يتيح للجمهور 
االطالع والتع���رف على احدث 
اخلدمات الطبي���ة التي تقدمها 
املستش���فيات احمللية واملراكز 

الطبية اخلارجية.
وبني د.فقيه أن املستش���فى 
يسعى لتحقيق مستوى دولي 
من توفير نوعية من اخلدمات 
املتميزة بأسعار معقولة لكافة 
املرضى، كما يقوم املستش���فى 
بتقدمي كافة اإلمكانيات الطبية 
والعالجية للراغبني في العالج في 
كافة التخصصات الطبية وكذلك 
تقدمي التس���هيالت الالزمة لهم 

خالل زيارتهم ملدينتهم جدة.
واوضح د.فقيه ان املستشفى 
يحرص على االلتزام بالسعي الى 
التشغيلية من  الكفاءة  حتقيق 
خالل االدارة التنظيمية وحتسني 
النوعي���ة بصورة مس���تمرة، 
اضافة الى التركيز على املريض 
الس���المة  واملوظف���ني ومرفق 
فضال عن سعيه لالستثمار في 
الطاقة البشرية، واالستثمار في 
الهياكل اجلديدة ملرفق اخلدمات 
والتكنولوجيا والرعاية الصحية 
لتلبية احتياجات سوق اململكة 

العربية السعودية.
واشار في ختام تصريحه الى 
ان هناك عددا من القيم التي يلتزم 
بها املستش���فى ويحرص على 
القيم االنسانية  وجودها وهي 
واالخالق والنزاهة املهنية وان 
املريض ه���و مح���ط االهتمام 
بالدرجة األول���ى والبحث عن 
فرص للتحسني والتطوير املهني 
املستمر، ودراس���ة احتياجات 
املرض���ى وان كل عض���و م���ن 
الرعاية الصحية  اعضاء فريق 
يعد امرا هاما. يذكر ان مستشفى 

د.سليمان فقيه تأسس في عام 
1398 هجري/ املوافق 1978م في 
العربية  مدينة جدة باململك���ة 
السعودية وذلك على يد املؤسس 
د.س���ليمان فقيه، ويعتبر هذا 
املستشفى فريدا من نوعه حيث 
انه يقدم خدمات صحية مميزة 
في جميع مجاالت عالج االطفال 
ولقد استطاع املستشفى ان يحقق 
متيزا واضحا في ايجاد العديد 
من املراكز العالجية املتخصصة 
كان م���ن اهمه���ا مرك���ز زراعة 
االعضاء والتي ش���ملت زراعة 
الكلى وزراعة  القلب وزراع���ة 
الكبد وزراعة نقي العظام، كما 
لعب دورا كبيرا في اكتش���اف 
تواجد ڤيروس حمى الضنك في  
اململكة العربية السعودية واعلن 
عن اكتشاف ساللة جديدة من 
ڤيروس الفيالفي. واليوم يعتبر 
مستشفى د.سليمان فقيه من اهم 
املتميزة املتعددة  املستشفيات 
التخصصات في منطقة الشرق 
االوسط ويتردد عليه سنويا ما 
يق���ارب 500000 مريض لتلقي 

العالج.

الشيخ جابر اخلالد لدى مغادرته البالد متوجها إلى البحرين

قال اإلعالمي نواف الفليح 
الشمري إن قوة بلدنا الصغير 
في مساحته والقليل في عدد 
س���كانه إمنا تكمن في تآلفه 
أبنائ���ه والوحدة  وجتانس 
الوطنية التي وسمت تاريخه 
منذ القدم، ولعل عناصر القوة 
تلك هي التي جعلتنا جنتاز 
أخطر احملن والتحديات التي 
طالت وجودن���ا برمته، فلن 
نقبل اآلن وبعد كل التجارب 
الت���ي عرفناه���ا وخبرناها 
بأن يأتي بعض املدسوسني 
ليحاول���وا أن ينخ���روا في 
وحدتنا الوطنية، على الرغم 
من معرفتهم التامة ويقينهم 
الكويتيني جبلوا  األكيد بأن 
على التماسك الوطني والتآلف 
واحملبة فيما بينهم ومتيزوا 
بهذا التماسك وحصدوا ثمراته 
وال ميكن ألح���د أن يفرقهم 
الترهات واألكاذيب  ببعض 
املكشوفة. ومن هذا املنطلق 
فإننا نعيد القول »إن الفتنة 
نائمة لعن اهلل من أيقظها« 
ونحن نعيش هذه األيام في 
الف���ن واالضطرابات،  زمن 
وهو األمر الذي يتطلب منا 

جميعا أن نعي حساس���ية 
ودقة ه���ذه املرحل���ة خلف 
القيادة احلكيم���ة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وولي عه���ده األمني 
حفظهما اهلل، فسموهما وليا 
أمرنا وعلينا السمع والطاعة 
لسموهما وااللتزام بأوامرهما 
وقراراتها وكلماتهما السامية 
فس���موهما األعلم مبصلحة 
الكويت وخيرها، فأهل الكويت 
جبلوا على الوحدة الوطنية 
والتكاتف والترابط والتالحم 
والترفع عن الطائفية والقبلية 
والعائلي���ة من أجل الكويت 
وأمنها واستقرارها والوقوف 
صفا واحدا خلف أس���رتها 
التي تعتبر صمام  احلاكمة 
األمان لها، فاملطلوب من عقالء 
الكويت وكبارها أن يكونوا 
كما عهدناه���م دائما عند كل 
شدة تلوح في األفق مستعدين 
إلفشال مخططات احلاقدين 

واملتآمرين.
إن الكويت أكبر وأقوى من 
كل من يحاول إثارة الفن سواء 
كان ف���ي الداخل أو اخلارج، 
نعم فالكويت مس���تهدفة ملا 

حباها اهلل من قيادة سياسية 
حكيمة متمثلة بأسرة اخلير 
أسرة آل الصباح الكرام وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد، وهي مستهدفة أيضا 
ملا حباها اهلل بخيراته ونعمه 
التي يحسدنا عليها القاصي 
والداني، ومستهدفة لترابطها 
الوطنية  وصالبة وحدته���ا 
والتف���اف ش���عبها العظيم 
خلف قيادته احلكيمة وأكبر 
الطاغية  املقبور  دليل فشل 
صدام حس���ني ف���ي أن يجد 
مواطنا واح���دا يؤيده وهو 
ما أبه���ر العالم كيف أن هذا 
الشعب الصغير كبير بترابطه 
وتوحده خلف قيادته وجاهز 
للتضحية من اجلها ومن أجل 
الكويت بالروح والدم. ولهذا 
علينا أن نكون متيقظني ملنع 
كل من تسول له نفسه العبث 
بأمن واستقرار الكويت ألنها 
فوق اجلميع واكبر من اجلميع 
وأقوى م���ن اجلميع. وكذلك 
علينا أن نعي حقيقة واحدة 
وهي أن ما طرحه ذلك املعتوه 

السنني أنهم متيقظون ملثل هذه 
احملاوالت اخلبيثة الشيطانية، 
وما إدانة واستنكار ورفض ما 
تلفظ به املعتوه من الشيعة 
قبل الس���نة إال دليل واضح 
وجلي عل���ى أن أهل الكويت 
واع���ون حمل���اوالت ض���رب 
وحدتهم الوطنية وزرع الفتنة 

بني أبنائهم.
وال شك أيضا بأن املوقف 
الق���وي واحلازم الذي اتخذه 
ال���وزراء  رئي���س مجل���س 
الدفاع الشيخ  باإلنابة وزير 
جابر املبارك في عدم التهاون 
التس���اهل مع كل من  وعدم 
يحاول إثارة الفن وإشعالها، 
ووأد الفتن���ة في مهدها أثلج 
الكويت  أه���ل  صدور جميع 
دون استثناء، واجلميع أشاد 
باملوقف احلكي���م واجلريء 
وأثنى عل���ى اخلطوات التي 
املبارك  اتخذها الشيخ جابر 
في مواجه���ة كل من يحاول 
زعزعة األمن، فالشيخ جابر 
املبارك رجل سياسي ومحنك 
ويتميز باحلكمة واحلزم في 
حفظ األمن واالستقرار، كما 
أنه يتصف مبحبته للجميع 

وعالقات���ه مع أه���ل الكويت 
كبيرهم وصغيرهم ال يفرق 

بني فئات املجتمع.
وبالفعل يجب علينا جميعا 
دون اس���تثناء دعم ومباركة 
اجلهود اجلبارة التي يقوم بها 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
وزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك حلفظ األمن واالستقرار 
وإفشال مخططات الفن التي 
النفوس  يح���اول ضع���اف 
إش���عالها بالكوي���ت اآلمنة 
املستقرة اخليرة، فالفتنة نار 
حترق األخضر واليابس وما 
يج���ري من حولنا في بعض 
الدول العربية خير دليل على 
ما تؤدي إليه الفتنة لعنة اهلل 
على من يوقظها، فسر بحزم 
وحكمة يا معالي الشيخ جابر 
املبارك لوأد الفتنة في مهدها. 
وليحفظ اهلل لنا الكويت في 
ظل القيادة السياسية احلكيمة 
لسيدي صاحب السمو األمير 
احلكيم الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد األمني الرحيم 
الشيخ نواف األحمد حفظهما 
اهلل وأطال بعمرهما س���ندا 

وذخرا للكويت.

القاب���ع في لن���دن من طعن 
واستهزاء واستخفاف بحق 
أمنا الطاهرة املطهرة الصديقة 
بنت الصديق رضي اهلل عنهما 
إمنا يهدف من ورائه إلى إثارة 
الفتنة واالنش���قاق بني أهل 
الكويت، ولذا يجب أن نفشل 
هذه املخططات الرامية حلرق 
الكويت بالفتنة الطائفية، ولكن 
كلي ثقة وإميانا بأن الكويت 
سد منيع أمام هذه احملاوالت 
اخلبيثة الت���ي حتاول النيل 
من أمن واس���تقرار الكويت، 
ولقد أثبت أهل الكويت على مر 

نواف الشمري
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تق���وم الدولة عبر مؤسس���اتها املختلفة بتنفي���ذ واجباتها 
ومسؤولياتها وفقا للمهام املنوطة بها وهي في ذلك تقوم بوضع 
خططها االمنائية لتشتمل على جميع االنشطة واملشاريع املطلوب 
تنفيذها خالل فترة اخلطة او برامج العمل ويقوم باالشراف على 

تنفيذها قياديو تلك املؤسسات.
وملا كانت الدولة بصدد تنفيذ خطة التنمية وما تشتمل عليه 
من مشاريع كبيرة ومشاريع مت البدء فيها قبل اخلطة ومازالت 
في طور االنشاء، فان تكامل عمل االجهزة احلكومية بعضها مع 
بعض كفيل باجناز تلك املش���اريع بالصورة املطلوبة وفي هذا 
الشأن نود ان نشير إلى اكبر مشروع تنموي سكني تقيمه الدولة 
وهو مش���روع مدينة صباح االحمد السكنية الواقعة في جنوب 
البالد وبالتحديد ملن ال يعرف هذا املشروع يقع على طريق الوفرة 
ما يشتمل عليه من قسائم سكنية ومرافق حكومية مت البدء في 

اعمال البنية التحتية منذ اكثر من سنة.
وال ش���ك ان املشروع الذي يقع في منطقة صحراوية حتدها 
شماال وغربا ارض صحراوية قاحلة، تعتبر الرمال الزاحفة في 
تلك املنطقة س���مة مميزة طوال اشهر الس���نة وان السائر على 
طريق الوفرة سيجد الكثير من املعاناة نتيجة زحف تلك الرمال 
على الطرق ووفق آلية العمل احلالية بعد عدة س���نوات ال تزيد 
على سنتني بإذن اهلل تعالى.. س���يتم االنتهاء من اجلزء األكبر 

من البنية التحتية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه اين دور اجلهات الرسمية األخرى 
في ايجاد التناغم في مراحل اجناز املشروع وفق رمت محدد؟ اين 
دور الهيئة العامة للزراعة في البدء بتش���جير الطريق من اآلن 
لكس���ب الوقت الذي ال يقدر بثمن واالستفادة من الزمن احملدد 
للمشروع بدال من االنتظار سنوات عديدة بعد اجناز ذلك املشروع 
العمالق ثم يبدأ التش���جير وبعد ان يك���ون املواطنون قد بدأوا 
التوافد الى تلك املنطقة وان نس���بق االحداث، بدال من االنتظار 
لش���كاوى املواطنني من الرمال الزاحفة على بيوتهم.. اين خطة 
هيئ���ة الزراعة في اطار التكامل املؤسس���ي بني االجهزة املعنية 
في تنفيذ املش���اريع؟ ملاذا ال تقوم من اآلن باالعداد وتنفيذ خطة 
التشجير على الطريق وعلى امتداده وبعمق ال يقل عن 100 متر 

تكون مصدرا للمال الزاحفة وتثبيتا للتربة؟
واين دور بلدية الكويت من مركز النفايات عند مدخل طريق 
الوفرة في وضع اخلطط واآللية التنفيذية لنقل مركز النفايات 
والذي يش���كل بحد ذاته مشكلة بيئية كبيرة ملا ينبعث منه من 
روائح كريهة مؤثرة على سالمة الصحة العامة والذي يجب ان 
تنظر اليه ايضا الهيئة العامة للبيئة من اآلن وان يتم التنسيق 
بينهما في ايجاد موقع مناس���ب واحياء مش���روع اعادة تدوير 

النفايات واستغاللها بدال مما هو حاصل اآلن.
هل س���نرى ذلك التناغم احملمود والتكامل املنشود فيما هو 
مطلوب الجناز املشاريع التنموية بهمة العمل في البدء بتشجير 
الطريق كما نراه في اعمال البنية التحتية لهذا املشروع الكبير، 
هل نرى االشجار تنمو مع بناء االعمدة اخلرسانية في املشروع 
السكني نراه بأم العني وهذا ما نأمله.. ام سيكون حلما وهذا ما ال 
نريده.. الن االمكانيات متوافرة والعزمية موجودة ولكن املطلوب 
النية اخلالصة هلل والوطن واملبادرة من قبل كل جهة مسؤولة 
وقيادييها في العمل االداري اخلالق البعيد عن العمل الروتيني 
حيث ان مسؤولية القيادي هي االبداع واالبتكار وليس اداء العمل 
اليومي وهذا واجب املستويات الوظيفية االدنى حيث ال يعقل ان 
نسمع كل يوم في تصريح لقيادي في جهة ما يبدأ تصريحه بناء 
على توجيهات.. فهذه مقولة »مأخوذ خيرها« حيث ان على القيادي 
ان يبادر ويتدارس ويقدم املقترحات املدعومة بسعة االطالع ملا 

يدور في املجتمع ال النتظار توجيهات من هو أعلى منه.
اقول ذلك حتى ال يأتي ذلك اليوم ونس���تمع الى الش���كاوى 
وال���ردود عليها دون طائ���ل.. اين القائمني عل���ى خطة التنمية 
الذي���ن ال يألون جهدا في التنويه بأهمية تنفيذ اخلطة التنموية 
والتي ال تخلو من محاس���بة املقصرين في اداء مسؤولياتهم في 

اجلهات الرسمية.
هذه دعوة صادقة للبدء من اآلن بخطة تشجير طريق الوفرة 
ونقل مركز النفايات، حماية لساكني اكبر مشروع سكني يحمل 
اسم صاحب السمو فهل جند صدى لدى القائمني على اخلطة؟.. 
ام من اجلهات املعنية؟.. ام من االثنني معا؟.. ام ان يكون الصمت 
هو اجلواب؟.. وعليه ستكون رسالتنا هذه موجهة الى مايسترو 

خطة التنمية الشيخ احمد الفهد.
*دكتوراه في السياسة االجتماعية
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