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بعث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك برقيات التهاني مبناسبة حلول العيد 
الوطني اخلمسني ويوم التحرير العشرين وخمس سنوات 
على تسلم صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، الى صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وجاء في البرقية التي بعث بها إلى صاحب السمو األمير 
ما يلي: صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد القائد 
األعلى للقوات املس���لحة، يش���رفني أن أرفع ملقام سموكم 
الكرمي باسمي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الدفاع من 
عسكريني ومدنيني أصدق التهاني وأطيب االمنيات مبناسبة 
حلول  العيد الوطني اخلمس���ني ويوم التحرير العشرين 
وخمس سنوات على تس���لم سموكم حفظكم اهلل ورعاكم 
مقاليد احلكم، مس���تذكرين على الدوام ما قامت به قواتنا 
املسلحة من أجل حترير الكويت كما جندد ونعاهد سموكم 
بأن منتسبي القوات املسلحة باقون على الوالء والوفاء في 
احملافظة على أمن واستقرار بلدنا العزيز وندعو املولى عز 
وجل أن يرحم شهداءنا األبرار ويدخلهم فسيح جناته انه 
سميع مجيب الدعاء، واهلل أسأل ان يحفظ سموكم والكويت 

وش���عبها الوفي من كل مكروه ويدمي عليها نعمة األم���ن واألمان حتت ظل قيادتكم 
وتوجيهاتكم السامية، حفظكم اهلل ورعاكم.

وجاء في البرقية التي بعث بها الى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ما يلي: 
يطيب لي أن أرفع ملقام س���موكم الكرمي باس���مي ونيابة عن جميع منتس���بي وزارة 

الدفاع من عسكريني ومدنيني أسمى آيات التهاني وأخلص 
التبريكات مبناس���بة حلول العيد الوطني اخلمسني ويوم 
التحرير العش���رين وخمس س���نوات على تسلم صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة مقاليد احلكم، 
داعني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناس���بة على سموكم 
وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والسعادة والشعب الكويتي 
العزيز  باألمن واالستقرار حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو الوالد القائد األمير املفدى وتوجيهاتكم السديدة وان 
يرحم ش���هداءنا االبرار ويدخلهم فسيح جناته انه سميع 

مجيب الدعوات.
وجاء في برقية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
م���ا يلي: يطيب لي أن أرفع ملقام س���موكم الكرمي باس���مي 
ونيابة عن جميع منتس���بي وزارة الدفاع من عس���كريني 
ومدنيني اس���مى آيات التهاني وأجمل التبريكات مبناسبة 
حلول العيد الوطني اخلمس���ني ويوم التحرير العش���رين 
وخمس سنوات على تس���لم صاحب السمو األمير  القائد 
األعلى للقوات املس���لحة مقاليد احلكم، متضرعني للمولى 
ع���ز وجل أن يعيد تلك االيام الوطنية املباركة على وطننا 
احلبيب � قيادة وش���عبا � وهو ينعم مبزيد من االستقرار 
واالزدهار، متمنيا لسموكم موفور الصحة والعافية، وفقنا 
اهلل وإياك���م لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أج���ل رفعة وطننا العزيز حتت ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو الوالد القائد األمير وسمو ولي عهده األمني وتوجيهات 
سموكم السديدة، حفظكم اهلل ورعاكم، ورحم شهداءنا االبرار وأدخلهم فسيح جناته 

انه سميع مجيب الدعوات.

الشيخ جابر املبارك

النائب األول هنأ القيادة السياسية باألعياد الوطنية
أكد أن منتسبي القوات المسلحة باقون على الوالء والوفاء في المحافظة على األمن واالستقرار 

بلومر: فحص ONCOTYPE DX لمرضى السرطان 
يحدد نسبة استفادة المريض من العالج الكيميائي

حنان عبدالمعبود
كشف البروفيسور األملاني جنزاوف 
 ONCOTYPE DX بلوم����ر عن أن فحص
يقوم بدراسة 21 جينا بعينة ورم سرطان 
الثدي ويعطي تقريرا رقميا للمريض 
يحدد نسبة استفادة املريض من العالج 
الكيماوي باالضاف����ة الى توقع عودة 
انتش����اره خالل األعوام  او  السرطان 
العش����ر التالية لتشخيص السرطان، 
مما ميك����ن الطبيب من حتديد العالج 
االفضل واالجدى للمريض وفقا لطبيعة 

مرضه.
جاء هذا خالل الندوة التي اقامتها 
شركة وربة للتجهيزات الطبية امس 
على هامش املؤمتر االقليمي االول للعالج 
اجلزيئي املوجه ل����أورام والذي اقيم 
بفندق موڤنبي����ك البدع حتت عنوان 
»استخدام أحدث التكنولوجيا في علم 
دراسة اجلينات Oncotype DX ملساعدة 
حديثي االصابة بسرطان الثدي وحتديد 
العالج االفضل لهم بحضور عدد كبير 

من االطفاء واملتخصصني باملجال.
واش����ار بورفيسور بلوهمر الى ان 
فحص ال� Oncotype DX جلينات سرطان 
الثدي يعتبر االول والوحيد الذي ذكر 
ضمن االرشادات املنظورة من قبل كل 
 ASCO من اجلمعية االميركية لالورام
والهيئ����ة الوطنية املركزي����ة لالورام 
NCCN للتنبؤ باحتمال معاودة االصابة 
باملرض عند املرضى املصابني بسرطان 

الثدي.
مبينا اجراء تقييم ش����امل لفحص 
Oncotype DX من قبل 13 دراسة اكلينيكية 
شملت اكثر من 4000 مريضة بسرطان 
الثدي على مستوى العالم واحدى هذه 
الدراسات نشرت في مجلة نيو اجنالند 

عال لعودة املرض معرضون اكثر من 
غيرهم بتكرار حدوث املرض كما انهم 
مرشحون اكثر من االستفادة من العالج 
الكيم����اوي وهذه املجموعة متثل %25 

من املرض.
وعلى العكس فإن املرضى احلاصلني 
على س����جل منخفض ملعاودة املرض 
سيكونون معرضني بصورة اقل لتكرار 
حدوث املرض كما ان اس����تفادتهم من 
العالج الكيماوي ستكون قليلة اذ لم 
تكن منعدمة، هذه املجموعة متثل %50 
من املرضى املصابني بسرطان الثدي.

نس����تنتج من الدراس����ات احلديثة 
باس����تخدام فحص Oncotype DX في 
املمارسة االكلينيكية نستطيع تغيير 
القرارات العالجية في 30% من احلاالت 
وبالتال����ي حتدي����د ش����ريحة املرضى 
غير املرش����حني لالستفادة من العالج 
الكيماوي. مم����ا يجنب هؤالء املرضى 
االث����ار اجلانبية لهذا العالج كما يقلل 
تكاليف من عالج هؤالء املرضى ويزيد 

ثقتهم في اختيار العالج املناسب.
وأشار بلوهمر الى ان هذا الفحص مت 
تطويره في مختبرات »جنومك هيلث 
انك االميركية«، مشيرا الى انه الفحص 
الوحيد من نوعه الذي تتم التوصية 
به من قبل الهيئات الدولية واالميركية 
املتخصصة في أمراض السرطان مثل 
اجلمعية االميركية لالورام، وايضا من 

الهيئة الوطنية املركزية للسرطان.
واختتم بأن سرطان الثدي من اكثر 
انواع الس����رطان شيوعا عند النساء، 
حيث يتسبب في وفاة الكثير من النساء 
وهو من األمراض التي ميكن عالجها 
اذا ما مت التشخيص بشكل مبكر وعمل 

العالج املالئم.

للطب وهناك دراسة اخرى عن االستفادة 
من العالج الكيماوي، نشرت في مجلة 

علوم االورام االكلينيكية.
واضاف: منذ سبتمبر 2010 ما يزيد 
على 8000 طبيب طلبوا ما يزيد على 
175000 فحص Oncotype DX في اكثر 

من 55 دولة حول العالم.
وقال بلوهمر: عند الشك في وجود 
حالة سرطان الثدي، في العادة تؤخذ 
خزعة او نس����يج من الورم الثبات او 
نفي االصابة، بعد عمل اخلزعة والتأكد 
املبكر من االصابة بسرطان الثدي يطلب 
الطبيب عينة صغيرة تؤخذ من نفس 
اخلزع التي استخدمها في التشخيص 
االولي للمرض ثم ترسل هذه العينة 
الى مختبرات Cenomic Health Inc في 
كاليفورنيا واملعتمد من قبل الهيئات 

الدولية العتماد املختبرات الطبية مثل 
CLIA وايضا من قبل الكلية االميركية 
لعلوم االمراض CAP حيث يجري فحص 
Oncotype DX يقوم هذا الفحص بتحليل 
ال� RNA احلمض النووي الريبوزي في 
انسجة الورم لقياس التفصيل الوراثي 
لقائمة مكونة من 21 جينا تضم اجلينات 
 HER2 املتعلقة مبستقبالت االستروجني

والتكاثر.
مضيفا: باالعتماد على نتائج فحص 
Oncotype DX ينتج سجل معاودة املرض 
من )0 – 10( وهذا الرقم يتوافق مع مدى 
احتمال االستفادة من العالج الكيماوي 
باالضافة الى تكرار حدوث املرض خالل 
عشر سنوات من التشخيص لقد اجريت 
دراسة كبيرة بينت ان املرضى املصابني 
بس����رطان الثدي والذين لديهم سجل 

يمّكن الطبيب من تحديد العالج األفضل واألمثل للمريض

عمر: وضع ضوابط وقيود وإحكام الرقابة
على األدوية في دول مجلس التعاون

حنان عبدالمعبود
كش���ف وكيل وزارة الصحة 
األدوي���ة  لش���ؤون  املس���اعد 
الطبية والغذائية  والتجهيزات 
د.عمر الس���يد عم���ر عن ادخال 
الصيدلة السريرية واالكلينيكية 
بوزارة الصحة مش���يرا إلى أن 
الوزارة تتخذ خطوات واس���عة 
جتاه تنفيذها بالتعاون مع كلية 

الصيدلة جامعة الكويت.
وقال عمر في تصريح له ان 
تنفيذ هذا األمر سيدفع الصيدلة 
لأمام، مبينا أن وجود أقس���ام 
لها في املناطق الصحية يجعل 
منها مركزا للمعلومات ولدخول 
الصيادلة مع األطباء في مشاركة 
باختيار الدواء السليم والفعال. 
انه سيكون  التطبيق قال  وعن 
قريبا جدا، موضحا أن الوزارة 
جادة، كما أن كلية الصيدلة بصدد 
تخريج دفعات لهذا األمر، وقال 
»قد يحتاج التنفيذ إلى عامني، اال 
أن هناك خريجني من دول أخرى 
سينضمون لهذا النظام إلجنازه 

في أسرع وقت«.
وعن موضوع األدوية املقلدة 
واملزورة، قال عمر »لقد اهتمت 
به كلية الصيدلة، وقدمته خالل 
مؤمترها األخير، كما أننا كوزارة 
في طور الترتيب ملؤمتر مكمل ملا 

تقوم به الكلية، وس���يعقد على 
مس���توى دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وستشارك فيه وزارات 
معني���ة مختلف���ة أخ���رى مثل 
الداخلية، واإلدارة العامة للجمارك 
لتتشارك مع وزارة الصحة في 
وضع الضوابط والقيود واحكام 
الرقابة على األدوية التي تدخل 
البلد، التي تعتبر مزورة وغير 
فعالة، وه���ذه مبادرة قامت بها 
الكوي���ت ف���ي الوق���ت احلالي، 
واهتمت بها الوزارة، وكانت ضمن 
األمور التي تندرج حتت شعار 
الدوائية، واستخدام  الس���المة 
الدواء السليم واألمثل للمريض، 
مشيرا إلى أن هذا يختص بالقطاع 
األهلي، وأضاف نحن دولة بني 
دول املنطق���ة والتي فيها مثلها 

مثل باقي دول العالم.
وأك���د أن الرقاب���ة الدوائية 
حتك���م رقابتها عل���ى األدوية 
التي تدخل، وعلى كل تشغيلة 
إدارة تفتيش  حتللها، واصف���ا 
األدوية بأنهم »فاحتني عيونهم«، 
إلى  ومضيفا »اننا نهدف ايضا 
تعاون املواطنني، فإذا ما ش���عر 
املواطن بأي مشكلة من صيدلية 
أو مكان أو أشخاص موزعني، أو 
كانت هناك أي معلومات فنحن 
الدوائية  نرحب بهم بالرقاب���ة 

والغذائية«.
وحذر املواطن���ني من هؤالء 
خاصة من يوزعون عن طريق 
الهواتف أو االنترنت أو أي وسيلة 
أخرى غير الصيدلية، وان يتقوا 
شرهم، ألن األدوية السليمة توجد 
بالصيدلية وهي املكان الصحيح، 
ونحن مس���تعدون ألن نتعاون 
ونضبط، والدول���ة حالها حال 
الكثير م���ن دول اخلليج والتي 
تأثرت الكثير منها باألدوية املقلدة 

وغير الفعالة.
وعن بعض أدوية الكوليسترول 
التي مت منعها مؤخرا أوضح عمر 
أن هن���اك تعاونا م���ع الهيئات 
 FDA العاملي���ة مثل واملنظمات 
وWHO وAMA األوروبي���ة ف���ي 
هذا الصدد، وتعاون مختبرات 
الوزارة التابعة للرقابة الدوائية 
والغذائي���ة عامليا والتعاون مع 
املكت���ب التنفيذي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، مشيرا إلى أن 
هذا التعاون املشترك يجعل أي 
إشارة إلى دواء معني صدر عنه 
تك���ون الرقابة الدوائية أول من 
يعلم، وأول من يطبق القرار سواء 
باملنع، أو اإليقاف، أو الدراسة، أو 
إعادة الدراسة، فالرقابة الدوائية 
هي صمام أمان لدخول وتداول 

الدواء بالكويت.

نقابة األطباء كشف عن إدخال الصيدلة السريرية قريباً بـ »الصحة«
أطفأت شمعتها األولى

احتفل مؤسس���و نقابة 
األطباء الكويتية بإطفاء شمعة 
النقاب���ة األول���ى منذ إعالن 

إشهارها العام املاضي.
وقالت نائبة رئيس نقابة 
األطباء الكويتية د.ندى الرقم 
إن ه���ذا احللم ال���ذي راود 
األطباء لفترة زادت على 30 
عاما حتقق وهلل احلمد بفضل 
جهود املؤسس���ني ال� 18 من 
األطباء والطبيبات الذين لم 
يتجاوز متوسط أعمارهم ال� 

27 عاما.
وأضافت د.الرقم انه وعلى 

الرغم من املشاكل والعراقيل الكثيرة التي واجهها املؤسسون 
منذ البداية من اإلجراءات التمهيدية لتأس���يس نقابة األطباء 
البداية برفض وزارة الش���ؤون إش���هار النقابة،  مرورا بكتب 
االحتجاج والتظلمات واملخاطبات التي قدمها املؤسسون للرد 
على هذا الرفض، وصوال إلى القرار الباطل بحل نقابة األطباء 
من وزير الش���ؤون دون الرجوع إل���ى احملكمة املختصة، هي 
جميعها أمور زادت من همة وعزمية املؤسسني الشباب إلكمال 
املسيرة والنهوض بهذا االجناز التاريخي الذي حققوه في أقل 

من 7 أشهر بفضل اهلل تعالى.
وأكدت د.الرقم ف���ي تصريحها أن نقابة األطباء ماضية في 
إكمال مسيرتها خلدمة األطباء والطبيبات في الكويت دون أن 
تضع أي اعتبار للمتربصني الذين س���عوا منذ اللحظة األولى 
إلشهار نقابة األطباء خلطف اجناز املؤسسني و»التربع« على 

كراسي النقابة.
مضيفة ان النقابة ستس���عى بكل م���ا أوتيت من إمكانيات 
حالية متاحة نحو حتقيق مكتسبات األطباء املستحقة والتي 
أصبحت في طي النس���يان منذ زم���ن بعيد ودون مجيب لهذه 
الهموم واملشاكل التي يعاني منها األطباء وخصوصا حديثي 

التخرج منهم.

د.ندى الرقم

الشيخ مبارك الدعيج

فيصل القناعي

السفير عبداهلل الذويخ

السفير د.حمد الدعيج

له بصمات عديدة في كثير من المناصب التي تقلدها

مبارك الدعيج: ولي العهد قائد متميز 
حقق العديد من اإلنجازات للكويت

القناعي: الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السعودي
يعزز العالقات المتأصلة بين البلدين

سفيرنا في أنقرة: دور مشرف للسعودية 
وفرنسا واليابان في التحرير

الدعيج: الرعايا الكويتيون في األردن
يحظون باألمن ويتمتعون بالتقدير واالحترام

أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
الشيخ مبارك الدعيج ان سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف األحمد يعد 
أحد قادة الكويت البارزين الذين 
ساهموا في بناء نهضتها ولسموه 
بصم���ات واضحة ف���ي كثير من 
املناصب التي تقلدها عبر مسيرته. 
وأضاف الشيخ مبارك الدعيج في 
تصريح صحافي أمس مبناسبة 
الذكرى اخلامسة ألداء سمو الشيخ 
نواف األحمد القسم امام مجلس 
األمة وليا للعه���د في 20 فبراير 
عام 2006 ان سموه قائد من طراز 
متميز متكن من حتقيق العديد من 
التي ساهمت  الكبيرة  االجنازات 
في بن���اء الكويت احلديثة ويعد 
س���موه احد رجاالتها املخلصني 
الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية 
بناء نهضتها وتقدمها واحلفاظ 
على وحدتها وأمنها واستقرارها. 
وأوضح ان مسيرة سمو ولي العهد 

توج���ه وفد اعالم���ي كويتي 
يتكون م���ن كوكبة من املفكرين 
واالدباء واالعالميني والصحافيني 
الى العاصمة السعودية الرياض 
للمش���اركة في امللتقى االعالمي 
الكويتي � السعودي االول الذي 
يبدأ اعماله اليوم ويستمر يومني. 
وقال امني سر جمعية الصحافيني 
فيصل القناعي بصفته احد اعضاء 
الوفد ف���ي تصريح ل���� »كونا« 
امس ان امللتقى يهدف الى تبادل 
اخلبرات االعالمية بني اجلانبني 
الس���يما انهما ميلكان مؤسسات 
اعالمية وصحافية على مستوى 

كبير.
واكد القناعي ان امللتقى سيعمل 
الثنائية  العالق���ات  على تعزيز 
املتج���ذرة واملتأصل���ة على كل 
املستويات الشعبية والرسمية 
كما انه س���يكون فرصة إلجراء 
سلسلة من اللقاءات الثنائية مع 

مفكرين واعالميني سعوديني.
امللتقى س���يؤكد  ان  واضاف 
الدور البطولي واملشرف لالشقاء 
الس���عوديني قيادة وش���عبا في 
حترير الكويت من براثن االحتالل 
العراقي ع���ام 1991 خصوصا ان 
الكويت تعيش هذه االيام افراحها 
الوطنية مبناسبة مرور 50 عاما 

أنقرة � كونا: أقام عميد السلك 
الديبلوماسي في تركيا سفيرنا 
الذويخ حف���ل توديع  عب���داهلل 
ثالثة سفراء للسعودية وفرنسا 
واليابان مبناسبة انتهاء أعمالهم 
في العاصمة التركية أنقرة. وحضر 
الليلة املاضية  أقيم  الذي  احلفل 
حشد من السفراء ورؤساء البعثات 
الديبلوماسية املعتمدة في تركيا 
إلى جانب مس���ؤولني من وزارة 
اخلارجية التركية وعدد من ممثلي 

مؤسسات املجتمع املدني.
وألقى السفير الذويخ كلمة في 
احلفل قال فيها »جنتمع لتوديع 
ثالثة م���ن زمالئنا وهم س���فير 
اململكة العربية السعودية محمد 
احلسيني وسفير فرنسا بيرنارد 
امييه وسفير اليابان نابوكي تاناكا 
الذين امض���وا أعواما في خدمة 

عمان � كونا: أكد سفيرنا لدى 
اململكة االردنية الهاشمية د.حمد 
الدعي���ج ان الرعايا واملواطنني 
الكويتيني ف���ي االردن ينعمون 
كاالردنيني باالمن واالمان وقال 
الكويتيني  ان »الطلبة والرعايا 
يحظ���ون بالتقدي���ر واالحترام 
والرعاية الهاشمية السامية وكرم 

الضيافة االردنية«.
واضاف الدعيج خالل مأدبة 
غداء اقامها امس وش���ارك فيها 
ع���دد من االعالمي���ني االردنيني 
ان هناك تش���ابها في الكثير من 
االمور بني البلدين منها تعزيز 
دور املؤسسات ودعم احلريات 
والتواصل املجتمعي بني القيادة 
والش���عب والعمل على جتذير 

تختزل تاريخ الكويت احلديث اذ 
بدأ سموه حياته العملية مع بداية 
االستقالل واختير محافظا حملافظة 
حولي عام 1962 واس���تطاع في 
فترة قصيرة حتويلها من مدينة 
صغيرة الى محافظة كبيرة لتصبح 
مركزا سياحيا وجتاريا متميزا. 
وبني ان س���مو ولي العهد تنقل 

على االس���تقالل و20 عاما على 
التحرير وخمس سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم. واوضح ان 
امللتقى يتضمن عقد عدة ندوات 
تب���رز تاريخ العالقات الكويتية 
� السعودية وكذلك دور وسائل 
االعالم الكويتية والسعودية في 
تعزيز اواصر احملبة بني الكويت 
والس���عودية اضاف���ة الى بحث 

مواضيع اقتصادية وثقافية.
من جانبه قال املنس���ق العام 
للملتق���ى منص���ور العجمي ان 
الذي تنظم���ه جمعية  امللتق���ى 
الصحافيني الكويتية بالتعاون مع 

بلدانهم داخل تركيا«.
وأشاد الذويخ بالسفراء الثالثة 
وبالنشاطات احلافلة التي قاموا 
بها خالل فترة عملهم في أوساط 
العربي  الديبلوماس���ي  الس���لك 

الدميوقراط���ي والتأكيد  النهج 
الدائم على دولة القانون. ولدى 
تطرقه الى العالقات االردنية - 

عبر مسيرته بني وزارات الداخلية 
والدفاع والش���ؤون االجتماعية 
والعمل إضافة الى احلرس الوطني 
الناجح  للقائ���د  فكان منوذج���ا 
الذي يجمع بني احلزم والتسامح 
والشدة والتواضع فاكتسب محبة 
املوظفني واملسؤولني في كل موقع 

ومجال.
وقال الش���يخ مبارك الدعيج 
»لقد عرف عن سمو الشيخ نواف 
األحمد الكفاءة واإلخالص واخلبرة 
واحلكم���ة واحل���رص الصادق 
الوطن واملواطنني  على مصلحة 
وجتس���د ذلك من خالل تاريخه 
احلافل وسجله العريض في خدمة 
الكويت وأهلها«. وذكر ان سمو 
ولي العه���د بذل على مدى عقود 
طويلة جهودا مشهودة وقام بدور 
بارز على مختلف الصعد وامليادين 
التي تخدم الكويت وأهلها مشيرا 
الى دور سموه في تطوير جهاز 

األمن.

وزارة الثقافة واالعالم السعودية 
سيقام مبشاركة نخبة من رجال 
االعالم والثقافة والسياس���ة من 

الكويت والسعودية.
وذكر العجمي ان الوفد يضم 
في عضويته اضافة الى القناعي 
كال من عضو مجلس االمة النائب 
د.محم���د احلويل���ة والرئي���س 
الفخ���ري جلمعي���ة الصحافيني 
ورئيس حترير جريدة السياسة 
احمد اجل���اراهلل ورئيس مركز 
اجلمان للدراس���ات االقتصادية 
ناصر النفيس���ي ووزير االعالم 
االسبق د.سعد بن طفلة العجمي 
واالمني العام جلائزة عبد العزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري 
عبدالعزيز السريع وعدد من كبار 

االعالميني في الكويت.
واشار الى ان امللتقى سيكرم 
بعض الشخصيات التي كان لها 
اثناء فترة  دور بارز وبطول���ي 
الكويت  العراق���ي على  االعتداء 
التحرير وفي  واثن���اء عملي���ة 
مقدمتهم مس���اعد وزي���ر الدفاع 
العسكرية  والطيران للش���ؤون 
االمي���ر خال���د بن س���لطان بن 
عبدالعزيز الذي كان يشغل منصب 
قائد القوات العربية املشتركة اثناء 

حرب حترير الكويت.

واألجنبي واألنشطة السياسية 
والثقافية واإلعالمية التي شاركوا 
فيها ومتيزوا خاللها بالعمل اجلاد 
والفاع���ل خلدمة عالقات بلدانهم 

مع تركيا.
الس���فراء  وأضاف ان لهؤالء 
الثالثة إسهامات فاعلة خالل الفترة 
التي خدموا فيها سفراء لدولهم 
في تركيا وكذلك ملشاركاتهم في 
املنتديات واملؤمترات التي أبرزت 
دور دولهم ومساهماتها سواء داخل 

تركيا أو على الصعيد الدولي.
واستذكر سفيرنا الدور املشرف 
لدول السفراء الثالثة وعلى رأسها 
اململكة العربية الس���عودية إبان 
االحتالل العراق���ي في عام 1990 
عالوة على مساهمات هذه الدول في 
حترير الكويت من براثن االحتالل 

العراقي.

الكويتية قال د. الدعيج ان العالقة 
بني االردن والكويت وصلت الى 
مراحل متميزة ومتقدمة وهذه 
العالقة راسخة ومتجذرة، مؤكدا 
ان الكويت »تسعى لتحقيق املزيد 
من تعزيز التعاون بني البلدين 
العربي املش���ترك  العمل  ودعم 
في ظل توجيهات قيادة البلدين 
في هذا الصدد«. يذكر ان البعثة 
الديبلوماسية الكويتية في االردن 
استعدت الطالق احتفاالتها التي 
تس���تمر ثالثة اي���ام متواصلة 
مبناسبة عيد االستقالل اخلمسني 
وذك���رى التحري���ر العش���رين 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.

)متين غوزال(البروفيسور جنزاوف بلومر خالل اللقاء


