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االربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ محليات

استحداث فرص 
للعالم بالتنمية 

اجلديدة للصني
بقلم سفير جمهورية الصني الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ

قبل فترة وجيزة، شهدت منصات 
الصينية تداوال  التواصل االجتماعي 
واسعا لڤيديو قصير حتت اسم «إعادة 
اختراع الصــني»، يحكي من الزاوية 
اجلغرافيــة كيف جتــاوزت الصني 
التقييــدات البيئيــة املفروضة عليها 
أصال حتى خلقت شبكة نقل وجتمعات 
حضرية فريدة من نوعهما في العالم، 
والذي ترك لي انطباعات عميقة. قبل 
٣٥ عاما، بدأت الدراسة اجلامعية بعد 
رحلة قطار طويلة وشاقة مدتها أكثر من 
١٧ ساعة من مسقط رأسي في مقاطعة 
هوبي إلى مدينة بكني عاصمة الصني، 
لكن هذه املسافة والتي تساوي تقريبا 
املســافة بني مدينتــي الكويت وجدة 
السعودية، ال حتتاج اليوم إال ٥ ساعات 
على األقل لقطعها بالقطار فائق السرعة 
في الصني، حيث لن يشعر الناس إال 
بالراحة والسرعة والسهولة، فقد أصبح 
القطار فائق السرعة وسيلة مرور مهمة 
في حياة الشــعب الصيني، وجعل ما 
وصفه الشــعر الصيني القدمي «بيوم 
واحد فقط ميكن العودة إلى محافظة 
جيانغ لينغ التي تبعد على مسافة آالف 
األميال» واقعا محققا منذ زمن، وغير 
على نحو عميق نظرة الصينيني جتاه 

الزمان واملكان.
متثل القفزة التــي حققتها تنمية 
البنية التحتية في مجال النقل واملرور 
في الصني صورة مصغــرة للتنمية 
الســريعة فــي الصني  االقتصادية 
والتغيرات اجلذرية ملالمحها الوطنية، 
ويصادف العام احلالي الذكرى املئوية 
لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني، وفي 
املئة عام املنصرم، ظل احلزب الشيوعي 
الصيني يتخذ خدمة الشــعب بكل ما 
في وسعه مقصدا أساسيا له وتطلعات 
الشعب للحياة اجلميلة هدفا لنضاله، 
ووحد الشعب الصيني وقاده للكفاح 
الصينية حتى  األمة  املتواصل، ودفع 
استقبلت الطفرة العظيمة من النهوض 
ثــم االغتناء وصوال إلى تعزيز القوة. 
وفي احلشد االحتفالي بالذكرى املئوية 
لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني قبل 
فترة وجيزة، أعلن األمني العام للحزب 
الشيوعي الصيني شي جينبينغ مبهابة 
أن احلزب قد حقق الهدف املئوي األول 
إلجناز بناء مجتمع رغيد احلياة على 
نحو شــامل في الصني، حيث جتاوز 
معدل نصيب الفرد من إجمالي الناجت 
احمللي عتبة الـ ١٠ آالف دوالر أميركي 
رغم عدد سكانها الكبير والبالغ ١٫٤ مليار 
نسمة. وبعد توليه للسلطة في عام ١٩٤٩ 
حتى اآلن، شهدت الصني تخلص ما يزيد 
على ما إجماليه ٨٥٠ مليون نسمة من 
شــعبها من براثن الفقر املدقع، وذلك 
ميثل أكثر من ٧٠٪ من الذين تخلصوا 
من براثن الفقر املدقع في العالم خالل 
الفترة نفسها، إنه إسهام تاريخي قدمته 
الصني لتعزيز اجلهود الدولية الهادفة 

للقضاء على الفقر.
وفي الوقت الراهن، قد أطلقت الصني 
املسيرة اجلديدة لبناء دولة اشتراكية 
حديثة على نحو شامل، ودخلت املرحلة 
التنموية اجلديدة. إن هدفنا املئوي الثاني 
هو إجناز بناء دولة اشتراكية حديثة 
وقوية وغنية ودميوقراطية وحضارية 
ومتناغمة وجميلة، وذلك لن يكون تنمية 
جديدة للصني فحسب، بل فرصا جديدة 

للعالم أيضا.
ستظل الصني دائما ثابتة في سلك 
طريق التنمية الســلمية خللق فرص 
جديدة لبناء نظــام دولي أكثر عدالة 
ومعقوليــة. ظلت الصــني تؤمن بأن 
«االنسجام أثمن» و«التناغم مع التباين» 
وغيرهما مــن املفاهيم، وتنتهج دائما 
سياسة ديبلوماسية سلمية مستقلة، 
ستصون الصني بعزم مقاصد ومبادئ 
ميثاق األمم املتحدة، وتطبق التعددية 
بثبات، وتدفع بنشاط استكمال وحتسني 

احلوكمة العاملية.
الكويت  ومنذ نصف قرن، فــإن 
وغيرها من الــدول النامية هي التي 
حملتنا إلــى األمم املتحدة، إن صوت 
الصني فــي األمم املتحدة يكون دائما 
وأبدا لصالح الدول النامية، وستسعى 
الصني مبوقف صلب إلى تعزيز متثيل 
الدول النامية وحق كالمها في منظومة 
احلوكمة الدولية، ولن تسعى أبدا إلى 
الهيمنة أو التوسع اخلارجي، ولن تنتزع 
مجال النفوذ من أي طرف أو تتورط 
في سباق التسلح. إن الصني، باعتبارها 
ثاني أكبر مساهم للميزانية العادية لألمم 
املتحدة وميزانية حفظ السالم التابعة 
لها، وأكبر الدول الدائمة العضوية في 
مجلس األمن الدولي من حيث عدد أفراد 
قوات حفظ السالم التي بعثتها، ستتخذ 
بناء مجتمع املستقبل املشترك للبشرية 
هدفا لهــا، وتدفع متهيد طريق جديد 
للتواصل بني الدول، قائم على االحترام 
املتبادل واإلنصاف والعدالة والتعاون 
والكسب املشترك، سعيا ملواصلة تقدمي 
إسهامات جديدة لتعزيز السالم والتنمية 

في العالم.
ستتمسك الصني مبفهوم التعايش 
السلمي واملتناغم بني البشرية والطبيعة 
لتقدمي حلول جديدة للتصدي للتحديات 

العاملية املشتركة. في السنوات األخيرة، 
نتجت عن تغير املناخ وتفاقم التصحر 
وكثرة األحداث املناخية املتطرفة حتديات 
خطيرة حلياة البشرية وتنميتها. وفي 
مواجهة الصعوبات غير املسبوقة، قامت 
الصني باعتبارهــا ملتزمة باحلضارة 
اإليكولوجية وكذلــك دافعة للحوكمة 
العاملية، بتحديد جدول زمني  البيئية 
وخريطة طريق لها، حيث وعد الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ جادا باعتزام 
الصني على بلوغ ذروة انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون قبل عام ٢٠٣٠ وحتقيق 
حياد الكربــون قبل عام ٢٠٦٠، وذلك 
اتخذته  مبنزلة قرار استراتيجي هام 
الصني على أساس حتمل املسؤوليات 
لدفع بناء مجتمع املســتقبل املشترك 
املتطلبات الضمنية  للبشرية، وتلبية 

لتحقيق التنمية املستدامة.
البيانات التي حصدتها  قد كشفت 
الوطنية  األقمار االصطناعية لإلدارة 
للمالحة اجلوية والفضاء في الواليات 
املتحدة (ناسا) أن مساحة األرض التي 
مت تخضيرها في العالم خالل الفترة من 
عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٧، كانت ربعها في 
الصني، وتعتبر حصة مساهمات الصني 
في تخضير أرض العالم األكبر بني جميع 
الدول. ستقوم الصني بتطبيق مفهوم 
التنمية اخلضراء، وتشــكيل منظومة 
اقتصادية خضراء ومنخفضة الكربون 
املتجددة، وتسريع  بالتنمية  ومتسمة 
االرتقاء بهيكل الطاقة والهيكل الصناعي، 
وتعزيز اإلبداع واالبتكار للتكنولوجيا 
والصناعة والنمط التجاري، حتى يتم 
تشكيل معادلة جديدة لبناء التحديثات، 
تتحلى بالتنمية املتناغمة بني البشرية 
والطبيعة، ســعيا للحفاظ على الكرة 

األرضية الزرقاء للبشرية جمعاء.
ســتنتهج الصــني روح االنفتاح 
والتعاون ملواصلة إضفاء قوة جديدة 
تدفع تعافي االقتصاد العاملي وتنميته. 
تعتبر الصني ثانــي أكبر اقتصاد في 
العالم، وأكبر دولة من حيث حجم التجارة 
السلعية واحتياطي النقد األجنبي، وتبلغ 
نسبة إسهامها في منو االقتصاد العاملي 
سنويا أكثر من ٣٠٪ على التوالي خالل 

الـ ١٠ سنوات األخيرة.
وفــي مواجهة جائحــة كوفيد-١٩ 
التي لم يســبق لهــا مثيل خالل مائة 
سنة واالنكماش الشــديد الذي وقع 
فيه االقتصاد العاملــي، قامت الصني 
بالتوفيــق بني جهود احتــواء الوباء 
والتنمية االقتصاديــة واالجتماعية، 
وأصبحــت االقتصــاد الوحيد الذي 
حقق منوا إيجابيــا العام املاضي من 
العالم،  الرئيسية في  بني االقتصادات 
وأصبحت أداة استقرار رئيسية لنمو 
االقتصاد العاملي. وفي يومنا هذا الذي 
فيه االقتصادات العاملية مندمجة بشكل 
عميق، باب االنفتاح الصيني لن يغلق، 
بل سيفتح على نطاق أوسع فأوسع. 
ستشارك الصني بصورة أكثر نشاطا 
في التقســيم الدولي للعمل، وتندمج 
بشكل أكثر فعالية في السلسالت العاملية 
للصناعة واإلمداد والقيمة، وتوسع على 
نحو أكثر تطوعا التواصل والتعاون مع 
اخلارج. يعيــش في الصني ١٫٤ مليار 
نسمة من السكان، وأكثر من ٤٠٠ مليون 
نسمة من فئة متوسطة الدخل، مما جعلها 
سوقا كبيرة لها أكبر إمكانيات كامنة 
في العالم، حيث من املتوقع أن تتجاوز 
القيمة اإلجمالية للسلع التي ستستوردها 
الصني في الـ ١٠ ســنوات املقبلة ٢٢ 
تريليون دوالر أميركي. ستبذل الصني 
جهودا مشــتركة مع املجتمع الدولي 
لتعزيز التعاون في البناء العالي اجلودة 
لـ «احلزام الطريــق»، متبنية مبادئ 
التشاور والتشارك والتقاسم، لتوثيق 
العامليني، وجعل  الترابط والتواصــل 
النتائج التنموية متاحة للتقاســم من 

قبل املزيد من الدول والشعوب.
تشــارك الصني والكويت مصالح 
مشــتركة واســعة النطاق في مجال 
تعزيز الســالم واالستقرار والتنمية 
في العالم. وخالل الـ ٥ عقود املنصرمة 
الديبلوماســية  العالقات  إقامــة  بعد 
البلــدان دائما يحترمان  بينهما، ظل 
املصالح اجلوهرية لبعضهما البعض، 
واســتغال الفرص بأحسن وجه حتى 
حقق التواصــل والتعاون بينهما في 
كافة املجاالت نتائج مثمرة، مما عزز 
رفاهية شعبي البلدين بشكل ملموس، 
كما ستأتي املسيرة التنموية اجلديدة 
التي أطلقتها الصني بفرص تنموية أكثر 
ملستقبل العالقات بني الصني والكويت. 
يصادف شهر يوليو اجلاري الذكرى 
السنوية الـ ٣ إلقامة عالقات الشراكة 
الكويتية،   - الصينية  االســتراتيجية 
وكما يقول الصينيون كثيرا إن «ثالث 
يولد كل شيء»، فأمام نقطة االنطالق 
اجلديدة، يستعد اجلانب الصيني للعمل 
مع اجلانب الكويتي معا على مواصلة 
تعميق عالقات الشراكة االستراتيجية 
الصينية - الكويتية في العصر اجلديد، 
العملي في شتى  التعاون  وتوســيع 
البلدين والشــعبني  املجاالت، خلدمة 
وبناء عالم أكثر سالما وأمنا وازدهارا 

بشكل مشترك.

ى الرئيس العراقي ورئيس وزرائه بضحايا  األمير عزَّ
حريق مستشفى اإلمام احلسني بالناصرية

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقيتي 
تعزية إلى الرئيس د.برهم 
صالــح رئيــس جمهوريــة 
العراق الشقيق وإلى أخيه 
دولــة الرئيــس مصطفــى 
الكاظمــي رئيــس مجلــس 
العــراق  وزراء جمهوريــة 
الشقيق أعرب فيهما سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايا احلريق 
الــذي اندلع في مستشــفى 
التعليمي  اإلمــام احلســني 
اخلــاص بعــالج مرضــى 
ڤيــروس كورونا في مدينة 
الناصرية والذي أسفر عن 
سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، ســائال ســموه 
البــاري جل وعال أن يتغمد 
ضحايا هــذا احلادث األليم 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فسيح جناته ومين 

صاحب السمو هنأ رئيس جمهورية اجلبل األسود بالعيد الوطني

وزير اخلارجية: نعمل من أجل عالم ميلؤه السالم للجميع
تــرأس وزيــر اخلارجيــة 
الشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد وفد الكويت إلى 
املؤمتر الــوزاري لدول حركة 
عــدم االنحيــاز املنعقــد خالل 
يومــي ١٣ و١٤ اجلاري بشــكل 
افتراضي، وذلك بعنوان (حركة 
عدم االنحياز في صميم اجلهود 
متعددة األطراف في االستجابة 

للتحديات العاملية).
وألقى الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد كلمة الكويت في االجتماع 
هذا نصها: إن ملن دواعي سروري 
املشاركة في هذا احملفل الرفيع 
لنتمعن فيما حققناه منذ القمة 
الثامنة عشرة لدول حركة عدم 
االنحياز املنعقدة مبدينة باكو 
في أكتوبر ٢٠١٩ ويبدو كأمنا كنا 
حينها في عالم غير عاملنا اليوم 
فبينما شهد العالم اضطرابات 
وحروبــا ومجاعــات وكوارث 
وأوبئة آخرها قبل قرن مضى 
إال أن جائحــة كوفيد-١٩ تعد 
األولــى من نوعها لدول حركة 

كمــا كانت في املاضي فما زلنا 
نعمل من أجل عالم ملؤه السالم 
واملساواة والتعاون والرفاهية 
للجميع مسترشــدين مبيثاق 
األمم املتحــدة وأثناء عضوية 
الكويــت فــي مجلــس األمــن 
خــالل عامي ٢٠١٨-٢٠١٩ كانت 
الكويت ملتزمــة بتلك املبادئ 
قــوال وفعال حيــث وقفت ضد 
العدوان والتدخل األجنبي، كما 

القــادم فــي نيويــورك أو في 
بلغراد وأود أن أتقدم بالشــكر 
جلمهورية صربيا على مبادرتها 
باســتضافة االجتمــاع رفيــع 
املســتوى مبناسبة الذكرى الـ 
٦٠ إلنشاء حركة عدم االنحياز، 
كما أعــرب عن جزيل االمتنان 
أذربيجان بإدارتها  جلمهورية 
الفعالــة ألعمــال حركــة عدم 
االنحياز خالل فترة عصيبة على 

العالم وعلى أعضاء احلركة.
من جانب آخر، التقى وزير 
اخلارجية ووزير الدولة الشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مع رئيس مجلس 
األمة التركــي الكبير مصطفى 
شــينطوب، وذلــك مبناســبة 

زيارته للبالد.
ومت خــالل اللقــاء تنــاول 
وجهات النظر حيال العالقات 
البلدين  الثنائية الوطيدة بني 
الصديقــني واالرتقــاء بها في 
مختلــف املجــاالت إضافة إلى 
استعراض األوضاع اإلقليمية 
والدولية محل االهتمام املشترك.

دعت الحترام استقالل وسيادة 
وســالمة أراضي جميع الدول 
ونــادت باملســاءلة وتوفيــر 
احلماية واملســاعدة والتنمية 
ولقد عملنا بذلك داخل املجلس 
وخارجــه وال نزال على عهدنا 
اليــوم مصطفني مــع املجتمع 
الدولي سعيا للعدالة ومقاومة 
للمحن التي حتيط بعاملنا مبا 
فيها جائحة كوفيد-١٩ وبينما 
كانــت الكويت تواجــه الوباء 
على الصعيد الداخلي مدت يد 
العون ملنظمة الصحة العاملية 
من أجــل تخفيف وطأة الوباء 
علــى عدد مــن الــدول وكذلك 
لدعــم احلملة الدولية من أجل 
اللقاحات وعاملنا اليوم لم يكن 
مستعدا للوباء وتداعياته مما 
اســتدعى حتويــل األولويات 
نحــو ملفــات األمــن الغذائي 
وتعزيــز املنظومتني الصحية 
والتعليمية واألمن السيبراني 

والذكاء االصطناعي.
ونأمــل أن تكــون فصــول 
اجلائحة خلفنا خالل اجتماعنا 

ترأس وفد الكويت باملؤمتر الوزاري (االفتراضي) لدول حركة عدم االنحياز

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل االجتماع

عدم االنحياز.
وإذ نتأمل قراراتنا في حركة 
عــدم االنحياز فال يســعنا إال 
االســتمرار بالتفاؤل ملا أثبتته 
الــدول األعضــاء فــي احلركة 
أنها في قلــب اجلهود الدولية 
لالســتجابة للتحــدي الدولي 

للجائحة.
إن رؤيــة ومبادئ وأهداف 
حركة عدم االنحياز قائمة اليوم 

م عددًا من أركان سفارتنا بالرياض اخلالد كرَّ

الصفوف األولى مع إخوانهم 
خلدمــة  الديبلوماســيني 
املواطنني من املرضى والطلبة 
والزائرين الكويتيني والوقف 

على راحتهم وانهم من خيرة 
من ميثلون الكويت.

الســفير الشيخ  وأعرب 
علــي اخلالد عــن األمنيات 

لهم بالنجاح ملهامهم اجلديدة 
والعمــل دائمــا علــى رفعة 
الكويت، داعيا «املولى القدير 
ان يحفظ الكويت حتت ظل 

القيــادة احلكيمــة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 

الشيخ مشعل األحمد».

أكد أنهم كانوا دائماً في الصفوف األولى مع إخوانهم الديبلوماسيني خلدمة املواطنني من املرضى والطلبة والزائرين

تكرمي أحد الديبلوماسيني السفير الشيخ علي اخلالد خالل تكرمي أحد أركان السفارة

الريــاض - (كونا): أقام 
سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
حفل تكرمي للمستشار خالد 
الزعابي واملستشار يوسف 
تنيــب وامللحق العســكري 
العقيــد ســلطان احلويلــة 
فتــرة  انتهــاء  مبناســبة 
عملهم في السفارة. واعرب 
الســفير الشيخ علي اخلالد 
في تصريح لـــ «كونا» عن 
الشــكر والتقدير جلهودهم 
أثناء عملهم في سفارتنا لدى 
الرياض وخاصة في ظروف 
جائحة (كورونا) وعمليات 
إجالء املواطنني الكويتيني من 
اململكة العربية الســعودية 
سواء عن طريق البر أو اجلو.

وقال السفير اخلالد انهم 
كانــوا مثاال طيبــا لاللتزام 
بالعمــل وطيــب األخــالق، 
حيــث كانــوا دائمــا فــي 

على املصابني بسرعة الشفاء 
ومتام العافية.

وبعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد ببرقيتي تعزية إلى 
أخيه الرئيس د.برهم صالح 
رئيــس جمهوريــة العــراق 
الشــقيق وإلــى أخيــه دولة 
الكاظمي  الرئيس مصطفــى 

رئيس مجلس وزراء جمهورية 
العــراق الشــقيق ضمنهمــا 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا احلريق 
الذي اندلع في مستشفى اإلمام 
احلســني التعليمــي اخلاص 
بعالج مرضى ڤيروس كورونا 
في مدينة الناصرية، مبتهال 
سموه إلى املولى جل وعال أن 

يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنهم فسيح 
جناته وميــن على املصابني 

بالشفاء والعافية.
كما بعث ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الــوزراء ببرقيتــي تعزيــة 

مماثلتني.
كما بعث صاحب الســمو 

األمير الشــيخ نواف األحمد 
الرئيس  إلــى  ببرقية تهنئة 
ميلو ديوكانوفيتش رئيس 
جمهوريــة اجلبــل األســود 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحة والعافية 
وللبلــد الصديــق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى 
الرئيس ميلو ديوكانوفيتش 
رئيــس جمهوريــة اجلبــل 
األسود الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.

كما بعث ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة 
املغفور لها الشيخة بشرى جراح الصباح

باسم صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وأسرة آل الصباح الكرام، تقدم الديوان 
األميري بالشــكر اجلزيل إلى كافة اإلخوة 
املواطنني واملقيمني الكرام الذين شــاركوا 
بتقدمي التعازي بوفاة املغفور لها الشــيخة 

بشرى جراح صباح احملمد الصباح، إذ نسأل 
اهللا تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل 
مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح 

جناته.

«الصحة» تستنكر االعتداء على أطباء في مستشفى الفروانية: 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة مبا يحفظ حقوق كوادرنا

عبدالكرمي العبداهللا

استنكرت وزارة الصحة 
حادث االعتداء املشــني على 
كــوادر العنايــة املركزة في 
مستشــفى الفروانية، وذلك 
أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم 

املهنية.
كما اكدت الوزارة متابعة 
الواقعــة واتخاذ  مجريــات 
القانونيــة  كل اإلجــراءات 
الالزمــة، مبــا يحفــظ كامل 
الطبيــة،  حقــوق كوادرنــا 
وحماية جميع مقدمي الرعاية 
الصحية والعاملني في املرافق 

املرضــى  لــكل  املطلوبــة 
واملراجعــني الكرام، وتتفهم 

حرص واهتمام ذويهم.
من جهة أخرى، قال مصدر 
أمني إن أجهزة وزارة الداخلية 
ألقت القبض على شخصني 
من غير محددي اجلنســية، 
ووجهــت إلى أحدهمــا تهم 
االعتداء على موظفني عامني 
«طبيب وممرضة»، واتالف 
مال الدولة، مشيرا الى أن أحد 
املتهمني مت احتجازه بأمر من 
احملقق على ذمة القضية على 
أن يحــال إلى النيابة العامة 
خالل الساعات القليلة املقبلة.

التابعة للوزارة.
واعربت الوزارة عن شديد 
أســفها جتاه هــذا التصرف 
إزاء  املســتهجن واملرفوض 
الكوادر الطبية، التي تواصل 
جهودها بكل إخالص، والتي 
تعتبر مصدر فخر واعتزاز، 
وتســجل أروع األمثلــة في 
التفاني حلماية املجتمع من 
تداعيات الوباء، ولن تدخر 
جهــدا في ســبيل حفظ أمن 

البالد الصحي.
الــوزارة بــكل  كمــا أن 
طواقمها حريصة على تقدمي 
أقصــى عنايــة وباجلــودة  وزارة الصحة


