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عبد الغفور: الزيارة 
الستكشاف وجهات 
طبية جديدة ومميزة 

لعالج املرضى 
الكويتيني

خالل مؤمتر صحافي بعنوان »پولندا وجهة جديدة للمرضى الكويتيني«

أولشاك: پولندا من أبرز الوجهات الواعدة الستقبال املرضى الكويتيني

في پولندا، موضحة أن الزيارة 
مت ترتيبها الستكشاف وجهات 
طبية جدي���دة ومميزة لعالج 

املرضى الكويتيني.
ولفتت عبد الغفور إلى أن 
الوزارة تركز على التعاون في 
مجال الطب الطبيعي والتأهيلي 
والعظ���ام، ولذل���ك زار الوفد 
مستشفى الطب الطبيعي وإدارة 
العالج باخل���ارج وتناقش مع 
عدد من أطباء العظام، موضحة 
أن الوزارة قام���ت بجهد كبير 
في دراس���ة تاريخ هذه املراكز 
ومدى كفاءتها، أما النقاط الفنية 
فهي في يد املتخصصني لتحديد 

مالمح التعاون املستقبلي.

القنصلي في السفارة يتعاون 
بشكل مميز مع احلاالت املرضية 
احلرجة بصف���ة خاصة وذلك 
بإصدار ڤيزا فورية لها، وبصفة 
عامة يس���عى إلى تقليل فترة 
االنتظار إلى أقل من 48 ساعة 

للحصول عليها.
أك���دت مديرة  ومن جهتها 
مكتب العالقات الصحية الدولية 
بوزارة الصحة د.ياسمني عبد 
الغفور أن زيارة الوفد الپولندي 
هي نتاج لتفعيل التعاون بني 
الكوي���ت وپولندا ف���ي املجال 
الصحي، حيث بادر وكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي بدعوة 
املراكز الصحية  ممثلي أفضل 

مت اختيارهم م���ن قبل وزارة 
الپولندية ووافقت  االقتص���اد 
عليهم وزارة الصحة، مشددا على 
أنه من منطلق حرص بالده على 
دعم العالقات الثنائية مع الكويت 
وزيادة أعداد السائحني الكويتيني 
لپولندا، فقد مت اختيار مواقع 
املراكز الصحية بعناية من حيث 
املناظر الطبيعية وصفاء البيئة 
ونظافتها، الفتا إلى أنه سيدعو 
األطباء الكويتيني واملتخصصني 
وممثلي املستش���فيات لزيارة 
پولندا لالطالع على اإلمكانات 
الهائلة واخلدمات املميزة للنظام 

الصحي الپولندي.
ولفت أولشاك إلى أن القسم 

أسامة دياب

أعرب السفير الپولندي لدى 
البالد جشيجوش أولشاك عن 
س���عادته لزيارة 5 من ممثلي 
أبرز املراكز الصحية الپولندية 
للكوي���ت وذل���ك ألول مرة في 
تاريخ العالق���ات الپولندية – 
الكويتية، موضح���ا أن زيارة 
الوفد جاءت بن���اء على دعوة 
كرمية من وكيل وزارة الصحة 
الس���هالوي وفي إطار  د.خالد 
سعي الوزارة الكتشاف وجهات 
جدي���دة للمرض���ى الكويتيني 
وتوفير الرعاية الصحية املميزة 
ملواطنيها في الداخل واخلارج، 
موضحا أنه عل���ى مدار األيام 
الثالثة املاضي���ة اجتمع الوفد 
مع عدد من املسؤولني في وزارة 
الصحة لتحديد مستقبل التعاون 

الطبي بني البلدين.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد بعد ظهر أمس في مقر 
السفارة بعنوان »پولندا وجهة 
الكويتيني«  جديدة للمرض���ى 
وبحضور 5 م���ن ممثلي أبرز 

املراكز الصحية الپولندية.
وأشار أولشاك إلى أن بالده 
تعتبر من أبرز الوجهات الواعدة 
الس���تقبال املرضى الكويتيني 
نظ���را مل���ا يتمتع ب���ه نظامها 
الطبية من  الصحي ورعايتها 
ج���ودة عالية وم���ا متلكه من 
خبرات وإمكانات طبية مميزة، 
الفتا إلى أن أعضاء الوفد ممثلي 
أشهر املراكز الصحية الپولندية 

السفير اولشاك ود.ياسمني عبد الغفور ود.خالد العنزي مع ممثلي املراكز الطبية الپولنديةالسفير الپولندي مكرما د.ياسمني عبد الغفور                       )هاني عبداهلل(

محمد راتب

أشادت رئيسة مجلس االدارة واملديرة العامة للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة 
اخلليل بنتائج التي اثمر عنها االجتماع ال�36 للجنة الدائمة 
للنظم والسياس����ات الزراعية باألمان����ة العامة مبجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي بحث عدة موضوعات 

تهم الدول االعضاء.
وقالت اخلليل في تصريح صحافي أمس ان االجتماع 
الذي عقد مؤخرا في مقر االمانة بالرياض الذي ترأس����ت 
وفد الكويت املش����ارك فيه ناقش ع����ددا من املوضوعات 
املهمة املدرجة على ج����دول أعماله ومنها مقترح النظام 
االساسي والهيكل التنظيمي ملركز دراسات االمن الغذائي 

بدول املجلس.
وبينت ان االجتماع اعتمد آلية التسجيل املوحد للمبيدات 
وتوحيد الرسوم املقترحة في الالئحة التنفيذية لقانون 
املبيدات وتوحيد قوائم املبيدات املقيدة واحملظورة والعمل 
على وضع آلية التس����جيل املوحد لألسمدة ومحسنات 

التربة الزراعية.
واضاف����ت ان االجتماع اعتمد ايضا توحيد الرس����وم 
املقترحة في الالئحة التنفيذية لقانون االسمدة ومحسنات 
التربة الزراعية واعتماد النماذج اخلاصة بالالئحة وحث 
الدول على تبادل اخلبرات وتأهيل مختبرات متخصصة 

لتحليل االسمدة.

يس����تعد بيت الزكاة لعقد الندوة الثالثة والعشرين 
لقضايا الزكاة املعاصرة خالل ش����هر مارس وذلك ضمن 
األنش����طة العلمية التي يتبناها لتطوير عمله املؤسسي 

والتقني.
وصرح مدير عام بيت الزكاة باإلنابة نائب املدير العام 
للموارد واإلعالم محمد فالح العتيبي بأن البيت سيعقد 
الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة املعاصرة حتت 
رعاية وزير العدل ووزير األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة يعقوب عبداحملسن الصانع 

وذلك في الفترة من 15- 18 مارس 2015 في الكويت.
وأضاف العتيب����ي أن بيت الزكاة الذي دأب على عقد 
مثل هذه الندوات املتخصصة منذ عام 1988، سيستضيف 
عددا من العلماء والفقهاء الشرعيني واحملاسبني واملاليني 
املتخصصني ملناقشة القضايا واملستجدات املعاصرة للزكاة 

في ظل التطور املالي واالقتصادي.
مشيرا إلى أن عددا من الفقهاء واملتخصصني الشرعيني 
واملاليني س����يطرحون عدة أوراق بح����ث لعدة مواضيع 
مالية مهمة مثل »أثر الكس����اد في زكاة عروض التجارة � 
وإشكاالت األصول الثابتة وكيفية معاجلتها � وزكاة عقود 
االمتي����از« وغيرها من املواضيع التي ترتبط بالزكاة في 

عصرنا احلالي. 

نبيلة اخلليل خالل االجتماع

اخلليل: جلنة »السياسات الزراعية 
في التعاون« بحثت النظام األساسي 

ملركز دراسات األمن الغذائي

بيت الزكاة يستعد لعقد 
الندوة الثالثة والعشرين 

لقضايا الزكاة املعاصرة

اخلالد: ضرورة تواصل طلبة 
»العمارة« مع اجلامعات اإليطالية

أسماء املراكز 
الصحية الپولندية 

حضر املؤمتر 
الصحافي 5 من 

ممثلي أشهر املراكز 
الصحية الپولندية 

وفيما يلي أسماؤها:
1- مركز جيرومسكي

2- مركز اوسترون
3- مركز كونستانشن

4- مركز فياليتشكا
5- مركز ناوتشوف

روما � كونا: أكد س����فيرنا لدى ايطاليا الش����يخ علي 
اخلالد أهمية تواصل طلبة كلية العمارة بجامعة الكويت 
مع الكليات واحملافل العلمية الفنية واملعمارية في ايطاليا 

لصقل مواهبهم االبداعية واملهنية. 
وذكرت سفارتنا في بيان ل� »كونا« أن السفير الشيخ 
علي اخلالد استقبل مبقر السفارة وفد طلبة السنة النهائية 
بكلية العمارة برفقة عميد الكلية د.عمر اخليام خالل زيارة 
ميدانية للعاصمة روما ومدينتي فلورنس����ا والبندقية 

وجامعاتها. 
ورحب السفير اخلالد بالطالب الكويتيني ونشاطهم 
التحصيلي حيث بحث مع عميد الكلية د.اخليام تنظيم 
جوالت مس����تقبلية جديدة ودوري����ة الى مدن أخرى في 
ايطاليا موطن وأهم موائ����ل الفنون والعمارة في العالم 
وكلياتها املتميزة ومحافله����ا وفعالياتها الفنية الدولية 

وتقدمي كل الدعم لهذا النشاط املثمر. 
 وعبر الشيخ علي اخلالد عن اعتزازه العميق »بهذه 
النخبة اليافعة من الطالب براعم جيل واعد من معماريي 
الكوي����ت التي تفخر بهم وتعلق عليه����م آماال كبيرة في 
املس����اهمة في نهضة البالد وخط����ط التنمية الطموحة 

وتقدمها بالعلم احلديث والعمل املبدع واخلالق«. 
وق����ال ان »زيارات طلبة الكويت امليدانية في ايطاليا 
صاحبة التقاليد الفريدة املعروف����ة والضاربة في عمق 
التاريخ في العمارة )أم الفنون( وإقبالهم على النهل من 
معارفها ومدارسها املتميزة تندرج في سياسة واستراتيجية 
الدولة التعليمية بتوجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد باالنفتاح على العالم وحرص واهتمام سموه 
اخلاص بالشباب ودورهم الرئيسي في بناء املستقبل«. 
وأشاد السفير الشيخ علي اخلالد باملستوى املتفوق 
لشباب املبدعني من املعماريني والفنانني الكويتيني، مشيرا 
ال����ى قيامه بافتتاح جناح الكويت في )بينالي البندقية( 
للعم����ارة ال�14 األخير في يوني����و املاضي بإجناز عقول 
وأيادي ش����باب املعماريني واملبدعني ما استحق بتميزه 

اإلعجاب الواسع.

النهائية  السنة  طلبة  وفد  استقباله  أثناء  اخلالد  علي  الشيخ  السفير 
بكلية العمارة 


