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الشمالي: إعادة تشكيل جلنة
التحصني ضد األمراض السارية

املاجد يطالب موظفي »العدل«
بااللتزام بالسلوك الوظيفي

البحوه: 57% نسبة الوفيات 
باألمراض املزمنة

صندوق التنمية يقرض سريالنكا 
3 ماليني دينار

اصدر وزير املالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي اول 
قراراته الوزارية بعد توليه حقيبة الصحة منذ ايام قرارا وزاريا 
امس يقضي باعادة تش���كيل جلنة اخلطة العامة للتحصني 
ضد االمراض السارية على ان يرأسها الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة د.قيس الدويري وعضوية مدير ادارة الصحة 
العامة د.يوسف مندكار ومدير 
ادارة الرعاي���ة الصحية االولية 
د.رح���اب الوطيان ومدير ادارة 
الطبية د.فيصل  املس���تودعات 
آني الى جانب رؤس���اء اقس���ام 
واستش���اريي اطفال وامراض 

سارية ومختبرات.
اللجن���ة باملادة  وتخت���ص 
اخلامسة من القرار الوزاري رقم 
467 لس���نة 1996 بشأن تنظيم 
اس���تعمال الطع���وم واالمصال 
للوقاية من االمراض الس���ارية 

والقرارات املكملة واملعدات له.
من جانبه، اصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
قرارا اداريا يقضي بضم رئيس مجلس اقسام النساء والوالدة 
د.وليد اجلس���ار لعضوية جلنة دراسة انشاء بنك اخلاليا 
اجلذعية وخاليا احلبل الس���ري بدال من مدير مستش���فى 

الوالدة د.عباس رمضان.
حنان عبدالمعبود  ٭

حرصا من وزارة العدل على رفع الكفاءة وزيادة إنتاجية 
املوظفني العاملني بقطاعاته���ا املختلفة مبختلف فئاتهم 
الوظيفية وضمانا حلسن س���ير العمل وانتظامه أصدر 
وكي���ل وزارة العدل عبدالعزيز املاجد تعميما إداريا حث 
م���ن خالله املوظف على القيام بالعمل املناط به وتأديته 

له بأمانة واتق���ان وان يعامل 
املواطنني معامل���ة الئقة وان 
يخصص وقت العمل الرسمي 
الوظيفية مع  ألداء واجبات���ه 
جواز تكليفه باإلضافة الى ذلك 
بالعم���ل في غير أوقات الدوام 
الرس���مي اذا اقتضت مصلحة 
العمل أو طبيعة الوظيفة، وقد 
حث التعميم ايضا املوظفني على 
تنفيذ ما يصدر اليهم من أوامر 
بدقة وأمان���ة وذلك في حدود 
القوانني واللوائح واحملافظة 
على ممتلكات الدولة والتقيد في 

إنفاق أموالها مبا تفرضه األمانة واحلرص عليها، كما حثهم 
ايضا على احملافظة على كرامة الوظيفة وان يسلك املوظف 

في تصرفاته مسلكا يتفق مع االحترام والواجب.
ودعا التعميم اإلداري الذي أصدره املاجد رؤساء العمل 
املباشرين التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة وامللزمة 

حيال تنفيذ ذلك التعميم وااللتزام بقواعد القانون.

عبدالعزيز املاجدمصطفى الشمالي

كشفت مدير ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د.عبير 
البحوه عن أن األمراض املزمنة غير املعدية تتسبب فيما ال 
يقل عن 24% من الوفيات بني الكويتيني ممن هم اقل من 60 

عاما، بينما متثل 57% من الوفيات عموما.
وأضافت خالل افتتاح الدورات التدريبية لتنفيذ العمل 
بعيادات االصحاء في مستش���فى البن���ك الوطني امس: أن 
الوزارة ستقوم بإنشاء عيادات لألصحاء للتقليل من معدالت 

املراضة والوفيات والعجز من تلك االمراض.
 وذكرت أن من اهداف عيادة االصحاء هو الكشف املبكر 
لألمراض املزمنة االكثر شيوعا مثل امراض القلب وضغط 
الدم والسكري وغيرها، عالوة على اكتشاف عوامل اخلطورة 
التي تؤدي الى حدوث تلك االمراض مثل الس���منة وارتفاع 
الدهون في الدم والتدخني، ووضع احللول املناسبة لها جتنبا 

لألمراض املزمنة.
 وتابعت: كما تقوم هذه العيادات بتقدمي خدمة التوعية 
والتثقيف الصحي ملراجعي العيادة لتغيير املفاهيم والسلوكيات 
اخلاطئ���ة والتي قد تكون عوام���ل خطورة حلدوث امراض 
مزمنة، باالضافة الى خدمة البحوث والدراسات لتقييم عوامل 
االختطار وتقييم الوعي واملمارسات نحو التغذية الصحية 

والنشاط احلركي والسمنة والتدخني.
 وبينت أن هذه العيادات ستغطي جميع املناطق الصحية، 
الفتة في نفس الوقت الى أن الفئات املستفيدة من هذه العيادات 
هم املراجعون الذين يبلغون من العمر 12 سنة فما فوق من 
ذكور واناث، كما تس���ري اخلدمة على كبار الس���ن والذين 
له���م األولوية ملن هم فوق 65 عام���ا، مبينة أن هذه الدورة 
التي نقيمها لتدريب االطباء واملمرضني واملثقفني والفنيني 
واإلداريني في جميع مناطق الكويت الصحية ستعود بالنفع 

لتشغيل هذه العيادات في اقرب وقت.
 واكدت د.البحوه أن وجود هذه العيادات في جميع املناطق 
الصحية سينتج مجتمعا من االصحاء يتمتع جميع سكانه 

بالصحة والعافية.
عبدالكريم عبداهلل  ٭

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
توقيع���ه اتفاقية ق���رض مببلغ ثالثة مالي���ني دينار مع 
اجلمهورية السريالنكية الدميوقراطية االشتراكية يساهم 
الصندوق مبقتضاها في متويل مش���روع تطوير جامعة 
جنوب شرق سريالنكا )املرحلة األولى � اجلزء الثاني(.

وقال الصندوق في بيان امس انه مت توقيع االتفاقية 
في مدينة كولومبو حيث مثل جمهورية سريالنكا وكيل 
وزارة املالية والتخطيط ب.ب.جايساندا فيما مثل الصندوق 

الكويتي نائب املدير العام هشام الوقيان.
وأوضح البيان ان املش���روع ميثل املرحلة األولى من 
اجلزء الثاني من خطة تطوير جامعة جنوب شرق سريالنكا 
في إقليم امبارا يهدف إلى دعم التنمية االجتماعية والنمو 
االقتصادي لسريالنكا من خالل حتسني نوعية البرامج 
التعليمية باجلامعة املذك���ورة بحيث تلبي االحتياجات 
االقليمية والوطنية والزيادة في إعداد الطلبة عن طريق 
تطوير البنية التحتي���ة للجامعة وإدخال برامج جديدة 

لتخصصات علمية مطلوبة.

)سعود سالم( د.عبير البحوه تلقي احملاضرة أثناء الدورة     

بعد النجاح الكبير الذي شهده معرض »اجلليس« للكتاب 
في العام املاضي حتت رعاية سامية من الشيخ احمد الفهد، 
وال���ذي ضم كتابا كويتيني موهوبني ق���د يصلون للعاملية، 
ومؤسس���ات ثقافية تعمل لنشر الثقافة، ومكتبات كويتية 
تسعى للريادة واكثر، يقيم مشروع اجلليس الحياء الثقافة 
»معرض اجلليس الثاني للكتاب« للعام الثاني على التوالي 
والذي ستحتضنه مكتبة البابطني للشعر العربي على مدى 

يومني من 4 الى 5 مارس 2012.
ويعلن مش���روع »اجلليس« الذي يحمل رس���الة سامية 
تهدف الى احياء الثقافة في املجتمع عن فتح باب التسجيل 
للمش���اركة في املعرض حتت الفئات التالية: كاتب )مؤلف( 
كويتي شاب، مكتبة كويتية، جهة ثقافية خاصة او حكومية 
او احد فروعها، مشروع ثقافي عربي، وذلك عن طريق ارسال 
رس���الة إلكترونية تتضمن املعلومات التالية: اس���م مجال 
 pr@jalees.org :الكتابة )للكتاب(، على البري���د االلكتروني
الكاتب � اجلهة، رقم الهاتف، واالستفسار عبر االرقام التالية: 

66679912 � 99799928

افتتاح التسجيل للمشاركة في 
معرض اجلليس الثاني للكتاب

جانب من معرض اجلليس للكتاب العام املاضي

العبد الغني لـ »األنباء«: حالة د.السميط مازالت حرجة

املبارك زار السميط في املستشفى
ونقل ألسرته متنيات األمير له بالشفاء

احلوادث الساعة 9 صباحا ومت 
عمل إنعاش لقلبه ومنذ دخوله 
إلى العناية املركزة لم يحدث أي 
توقف بالقلب، وأكد أنه على الرغم 
من أن هناك بعض عالمات وبوادر 
للتحس���ن، إال ان احلالة الزالت 
مصنفة كحالة حرجة، مبينا انه 
اليتم احلكم على وضع احلالة إال 
بعد مرور 48 س���اعة من دخول 

العناية املركزة.
حنان عبدالمعبود  ٭

الكويتيني واملس���لمني في شتى 
انحاء العالم جلهوده في العمل 

اخليري اإلنساني.
من جه���ة أخرى أك���د مدير 
مستشفى مبارك الكبير د.خالد 
العبدالغني ان حالة د.السميط 
الزالت حرج���ة، إال انه نفى في 
الوقت نفسه حدوث توقف في 
القلب خالل اليوم الثاني لتواجد 

السميط بالعناية املركزة.
وقال العبدالغني في تصريح 
ل���� »األنباء«: لق���د حدث توقف 
بقلب د.السميط حني وصل إلى 
املستش���فى يوم أمس األول في 

زار رئي���س مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املب���ارك الداعية 
الكويتي د.عبدالرحمن السميط 
في مستشفى مبارك الكبير صباح 
امس لالطمئن���ان على صحته 
ومعرف���ة مدى حتس���ن حالته 

الصحية.
ونقل املبارك ألسرته حتيات 
ومتنيات صاحب السمو األمير 
املفدى وسمو ولي عهده األمني 
العاج���ل وموف���ور  بالش���فاء 
الصح���ة والعافي���ة مؤك���دا ان 
للدكتور عبدالرحمن الس���ميط 
د.عبدالرحمن السميطمكان���ة كبيرة وغالية في قلوب 

فريق من 30 جراحًا وطبيبًا وممرضًا وفنيني صحيني مساعدين قدموا خبراتهم العالجية

25٪ من املشاركني في احلرب يعانون من صداع مزمن وآخرون من مشاكل بالذاكرة

العوضي: سرطان الثدي األول بني أورام السيدات في الكويت
فريقا متعدد التخصصات كان 
قد حض���ر إلى مرك���ز الكويت 
ملكافحة السرطان، ويتكون من 
30 خبيرا من أطباء وجراحني في 
األورام السرطانية، وممرضات، 
وفنيني، ومجموعة من املختصني 
املس���اعدين في مج���ال الصحة 
)معاجلني طبيعيني، واالخصائيني 
التغذية(  االجتماعيني، وخبراء 
س���يعملون على دعم املريض 
الوقاية من  في جميع مراح���ل 
السرطان، والتقصي والتشخيص 
والعالج. ويسعى هذا الفريق الى 
أن يصب���ح املريض هو احملور 
األساسي إلجراء جميع اخلطوات، 
مما يؤدي الى تقدمي خدمة مطورة 
وفعال���ة. وخالل أس���بوع هذه 
الزيارة، عمل اجلراحون من شبكة 
الصحة اجلامعي���ة ونظراؤهم 
مبركز الكويت ملكافحة السرطان 
جنبا الى جنب على إجراء عمليات 
بسرطان الثدي وجراحة جتميلية 
له. وتهدف الزيارة إلى حتسني 
املقدمة ملرضى  الرعاية  وسائل 
السرطان وتكامل األقسام املختلفة 
لتطوير نظ���ام متكامل للرعاية 

الصحية.
حنان عبد المعبود  ٭

تطوير مفهوم عالج يتمحور حول 
املريض مما ميكننا من حتسني 
وتطوير خدمات عالج السرطان 

جلميع مرضانا في املركز«.
اجلدي���ر بالذك���ر أن هن���اك 

التقى فريق عالج س����رطان 
الثدي من مستش����فى األميرة 
مارغريت، بكندا بنظرائهم في 
مركز الكويت ملكافحة السرطان 
خالل شهر نوفمبر املاضي  ضمن 
سلسلة زيارات متعددة ستقوم 
بها فرق طبية ذات خبرة عالية 
للكويت كجزء من التزام شبكة 
الصحة اجلامعي����ة حيث يعد 
مستش����فى األميرة مارغريت 
واحدا من اربعة مستش����فيات 
تابعة لها، جتاه املس����اهمة في 
تعزيز مستوى اخلدمة والرعاية 
في مجال األمراض السرطانية، 
وتوفير خبرة س����ريرية ملركز 
الس����رطان  الكوي����ت ملكافحة 
»حس����ني مكي اجلمعة سابقا«، 
مما يساعد على دعم وتطوير 
اخلدمات التي يقدمها املركز في 

هذا املجال.
ومن جانبه أكد املدير الطبي 
ملركز الكويت ملكافحة السرطان 
د. أحمد العوضي، أن س���رطان 
الثدي يحتل املرتبة األولى بني 
السرطانات التي تصيب السيدات 
ف���ي الكويت. وق���ال »من خالل 
تعاوننا وش���ركائنا مع الشبكة 
الصحية اجلامعية، نعمل على 

»الرحمة« تقدم خدماتها الطبية مجانًا ملوظفي »الهجرة الدولية«

أميركا تعجز عن كشف أسباب أمراض جنود »التحرير«
باريس � أ. ش.أ: في الوقت 
الذي سحبت فيه الواليات املتحدة 
آخر جنودها من العراق بحلول 
نهاية ديسمبر اجلاري لتضع حدا 
الحتالل دام أكثر من 8 سنوات 
وأسفر عن سقوط نظام الرئيس 
املقبور صدام حسني،  العراقي 
التزال حرب اخلليج األولى أو 
حرب حتري���ر الكويت )1990 � 
1991( متث���ل صداع���ا في رأس 
اإلدارة األميركية احلالية، كما 
كانت صداعا في رأس اإلدارات 
املتعاقبة بس���بب  األميركي���ة 
األم���راض التي الي���زال يعانى 
منها اجلنود األميركيون الذين 
شاركوا في حترير الكويت من 

االحتالل العراقي.
وذكرت صحيفة »ليبراسيون« 

الفرنسية أنه بعد مرور 20 عاما 
على انتهاء الق���وات األميركية 
من قيادة التحالف الدولي الذي 
متكن من حتري���ر الكويت قام 
الكونغرس األميركي هذا األسبوع 
باعتماد 10 ماليني دوالر إضافية 
الس���تكمال الدراسات اخلاصة 
بكشف لغز أمراض حرب اخلليج 
التي الت���زال تؤثر على احلالة 
الصحية للجن���ود األميركيني 

الذين شاركوا فيها.
ورغم الدراسات العديدة التي 
أجريت على اجلنود األميركيني 
الذين شاركوا في حرب حترير 
الكويت، إال أنه لم يعرف حتى 
اآلن األسباب احلقيقية لتعرض 
العديد من هؤالء اجلنود ملجموعة 
من األمراض على رأسها الصداع 

املزمن.
وكشفت دراسة أجريت على 
نحو 700 أل���ف جندي أميركي 
شاركوا في حرب حترير الكويت 
أن جندي���ا من ب���ني كل أربعة 
جنود يعاني من صداع مزمن، 
كما يعان���ي العديد من اجلنود 
األميركي���ني من اإلرهاق املزمن 
ومشاكل الذاكرة وآالم املفاصل 
والعض���الت ومش���اكل الهضم 
ومشاكل عصبية وأورام وتكسر 
صفائح ال���دم وأمراض اجلهاز 
املناعي، باإلضافة إلى تشوهات 

خلقية ألطفال بعض اجلنود.
وتش���ير بعض الدراس���ات 
إلى أن أع���راض حرب اخلليج 
ترجع إلى استنش���اق اجلنود 
األميركي���ني لغ���از األعص���اب 

املوجود في بعض األسلحة التي 
استخدمتها الواليات املتحدة في 
احلرب، في حني أرجعت دراسات 
أخرى ظاهرة م���رض اجلنود 
األميركيني إل���ى األقراص التي 
أعطيت للجنود ملقاومة األسلحة 
الكيميائية التي كان متوقعا أن 
العراقي  الرئيس  يس���تخدمها 
املقبور صدام حسني ضد قوات 

التحالف الدولي.
وي���رى مراقب���ون أن قرار 
الكونغرس األميركي بتخصيص 
10 ماليني دوالر أخرى يعني أن 
أميركا لم تتمكن حتى اآلن من 
الكشف عن لغز أمراض حرب 
اخلليج الت���ي أصابت جنودها 
ولم تنجح م���ع ذلك في ردعها 

عن احتالل العراق.

العالج لتل���ك احلاالت مقدم من 
أهل اخلير، بدعم كامل من األمانة 
العام���ة لألوق���اف، وهي اجلهة 
املتنقل،  الطبي  الداعمة للباص 
والذي قام���ت بتجهيزه جتهيزا 
كامال وإعداده للمخيمات الطبية 
املتنقلة. ولف���ت الى ان اللجنة 
تسعى إلى إقامة تلك املخيمات 
الطبية بشكل شهري، من خالل 
الباص الطبي املتنقل، الفتا إلى 
أن احلمل���ة تس���تهدف العمالة 
التي ال تس���تطيع أن تش���تري 
األدوي���ة للحاالت املرضية التي 
يعان���ون منها، مث���ل احلراس، 
واختيارنا للمنظمة اليوم هدفه 
إظهار البعد اإلنساني للكويت، 
واضاف ان اللجنة سينضم اليها 
جهاز جديد م���ن أحد املتبرعني 
للكشف عن ڤيروس »C« اضافة 
الى الطاقم الذي سيشرف على 

هذا اجلهاز.
م���ن جانبها، قالت رئيس���ة 
مكتب الكويت في املنظمة الدولية 
للهجرة إميان عريقات مبناسبة 
الذكرى ال� 60 للمنظمة الدولية 
للهجرة التي أنشئت بعد احلرب 
العاملية الثانية كرد فعل طبيعي 
بسبب األعداد الزائدة للنازحني 
والالجئني، واملهجرين داخليا في 
أوربا، نحتف���ل اليوم من خالل 
املساهمة بشكل إنساني بإجراء 
العاملني  الطبي عل���ى  الفحص 
في كافة مؤسسات األمم املتحدة 

املتواجدة في الكويت.
حنان عبدالمعبود  ٭

تلك احلاالت هي السكر وارتفاع 
ضغط الدم.

وأض���اف »اننا نس���عى من 
خالل تلك األنش���طة باملخيمات 
وغيره���ا الى أن نق���دم الوعي 
الصح���ي، ودق ناقوس اخلطر 
حول أمراض العصر، مع محاولة 
تقدمي املساعدة ملن يعانون من 
أم���راض مزمن���ة«، الفتا إلى أن 
تل���ك احل���االت »املزمنة« قد مت 
عمل ملفات خاصة لها، يتم من 
خاللها مبتابعة احلالة الصحية 
ألصحابها، وتقدمي العالج املناسب 
لهم بحسب املرحلة املرضية التي 

يعاني منها.
وأشار مال اهلل إلى أن احلمالت 
التي أقامتها اللجنة خالل األعوام 
املاضية قدمت اخلدمات الطبية 
إلى ما يقارب 2000 مريض، الفتا 
ال���ى ان التكلف���ة املالية لتقدمي 

أكد املدي���ر التنفيذي للجنة 
الرحمة للخدمات الطبية التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية د.صالح 
مال اهلل ان اللجنة حترص دائما 
من خالل املخيمات التي تقيمها 
لتقدمي املس���اعدات الطبية على 
أن تتراوح أعداد املس���تفيدين 
في املرة الواحدة بني 500 و700 
شخص، متوقعا ان يستفيد من 
يوم الصحة للمغتربني الذي يقام 
بالتعاون م���ع املنظمة الدولية 
للهجرة مبناسبة مرور 60 عاما 
على إنشائها قرابة 150 شخصا 
من العاملني في جميع مؤسسات 
األمم املتحدة في الكويت. وأشار 
الى أن الترتي���ب لتلك الفعالية 
بدأ منذ قرابة األسبوعني، إلعداد 
العالج،  التجهي���زات وتق���دمي 
وتس���هيل الفحص الطبي على 
العاملني، والذي يشمل فحص الدم 
وفحص السكر، والكولسترول، 
باالضافة الى فحص كامل على 
العمالة، وتقدمي جميع األدوية 

للمرضى منهم بشكل مجاني.
وقال مال اهلل ف���ي كلمة له 
بحضور راعية احلفل الشيخة 
أوراد اجلابر واملسؤول السياسي 
في سفارة الواليات املتحدة سيث 
روجر، إن تل���ك اخلدمة نقدمها 
جلمي���ع املتواجدين على أرض 
الوط���ن، وخالل الفترة املاضية 
العديد من املخيمات في  نظمنا 
الكثير م���ن األماكن مثل أمغرة 
واملهبولة، ورصدنا من خاللها أن 
أكثر األمراض التي تعاني منها 

الشيخة أوراد اجلابر وإميان عريقات خالل املخيم

جانب من زيارة الوفد الكويتي الى مستشفى االميرة مارغريت

مال اهلل: قريبًا 
سنضم جهازاً 

جديداً للكشف عن 
ڤيروس »c« مع 

طاقم إشرافي عليه 
ومخيمات الفحص 
تستهدف من 500 

إلى 700 شخص 
للفحص

قضية ورأي
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

لواء متقاعد

احلكومة والنهج 
اجلديد

ان بداية رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك في أول اجتماع 
ملجلس الوزراء بتشكيله اجلديد بتحديد عناوين عامة لبعض 

القضايا واملسائل التي حتظى بأولوية خاصة في تقريره كجزء 
من معالم النهج اجلديد للتعامل مع املعطيات الراهنة على الساحة 

احمللية كبداية عملية لعهده تعد مبثابة نقلة إدارية جديدة ان مت 
االلتزام بها فعال ال قوال وترجمتها لبرامج تنفيذية، وإنني على 

يقني بأن تغيير النهج وليس االشخاص فقط هو احملك الرئيسي 
لنجاح احلكومة في أداء اعمالها ملواجهة متطلبات املرحلة املقبلة، 

كما ان االمنيات ميكن ان تتحقق اذا توافرت االرادة االدارية 
الصادقة البعيدة عن املجامالت السياسية واالهواء الشخصية، 
كما ان االمنيات وحدها ال تكفي لتغيير النهج ما لم يصاحبها 
التغيير على أرض الواقع من حيث التفكير واالداء واالجناز 

واملتابعة املتضمن تغيير النمط اإلداري السائد وان تكون 
األفعال هي القدوة وتطبيق القانون هو االختبار الرئيسي لالداء 
احلكومي بعيدا عن الترضيات السياسية واالجتماعية. وال شك 
ان املسار السياسي في الساحة احمللية قد اتخذ مسارا شعبيا 

اكثر منه سياسيا احتدت فيه كافة طوائف املجتمع لتحقيق 
مطالب قوى املعارضة السياسية مما يعني االحتكاك الى الشارع 
وهذا بحد ذاته يعتبر منحى خطيرا إذا لم يتم تداركه اآلن وقبل 

فوات األوان والعمل على جتاوز االخطاء السابقة والذي يحتم 
على احلكومة في إطار نهجها اجلديد النظر إلى احلقائق التالية:

٭ قوة احلراك الشعبي املنظم.
٭ حتقيق العدالة االجتماعية للمواطنني واملقيمني.
٭ االلتزام بالدستور كعقد بني احلاكم واحملكوم.

٭ الظروف السياسية احمليطة إقليميا ودوليا وإسقاطاتها على 
الساحة احمللية.

٭ توتر العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
٭ ظهور الشباب كقوة ضاغطة لها وزنها وتأثيرها.

٭ ضعف األداء احلكومي.
تلك احلقائق في إطار سعي احلكومة لتحقيق نهجها اجلديد 
واولوياتها البد أن تقرأ قراءة متأنية جتاه التعاطي احلكومي 
مع العديد من امللفات الساخنة حاليا واملتوقعة مستقبال وان 

الشارع لألسف سيكون مسرحا للمطالبة بالتغيير ان وجد أي 
قصور في االداء احلكومي للمطالبة بالتغيير بعد ان جنح في 
ايصال رسالته من خالل التجمعات الشبابية وما اسفرت عنه 
من جتاوب القيادة العليا مع ما متت املطالبة به برحيل رئيس 

مجلس الوزراء واستقالة احلكومة وحل مجلس االمة بغض 
النظر عما اعترى ذلك احلل من اختالفات في الرؤى الدستورية 

حوله.
وال يخفى ان املسؤولية التي يحملها رئيس مجلس الوزراء 

والوزراء في الفترة الراهنة ليست بالسهلة بل مسؤولية جسيمة 
تتطلب االجناز واالنتاج والتقرب من املواطنني حلل مشكالتهم 

وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والتي ميكن تلخيصها في النقاط 
التالية:

1ـ  االهتمام بالقضايا الشعبية.
2 ـ االهتمام مبشاكل املواطن واملقيم.

3 ـ مواجهة األعباء املعيشية للمواطن واملقيم والبعد عن 
الترضيات.

4 ـ حتسني مستوى اخلدمات املقدمة.
تلك احلقائق والقضايا ان مت النظر إليها نستطيع القول إن 

النهج احلكومي وفقا لالولويات واالفكار واملقترحات يستطيع 
قيادة السفينة الى بر االمان االمر الذي يستلزم لتحقيق تلك 

االفكار من اللجنة ومن فرق العمل تقدمي املشورة الصادقة في 
وضع تلك االفكار موضع التنفيذ عن طريق حتديد السياسات 

واالجراءات واآلليات التنفيذية والتي بال شك سيكون لها أثر في 
اعطاء صورة عن عمل احلكومة في املستقبل املنظور.


