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بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتقديم تسهيالت للمواطنين

أبوظب���ي � كونا: قال وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسرى 
امس ان عملية تخصيص عدد 
التابعة  من االعمال واإلدارات 
لل���وزارة تهدف ال���ى تخفيف 
العبء املالي عن الدولة وتقدمي 
تس���هيالت للمواطن وتوفير 
العديد من القوة البشرية للقيام 
بدورها االمني واملروري على 

أكمل وجه. 
واض���اف الدوس������ري في 
حديث ل� »كونا« ان من االنشط���ة 
التي ستعطيها وزارة الداخل���ية 
للشركات في القط�����اع اخلاصة 
وكانت تغطيه����ا في الس����ابق 
هي الفح���ص الف���ني للسيارات 
الصغ���يرة واستثم����ار مواقف 
السيارات وعدادات االنتظ���ار 
في الش������وارع ونقل وسحب 
الس���ي����ارات  ورف���ع وحجز 
املخال����فة من الش���وارع بعد 

احل���وادث.
وقال ان وزارة الداخلية بدأت 
مؤخرا مع شركة النقل العام قبل 
شهر ونصف مشروع نقل ورفع 
السيارات املهشمة التي تعرضت 
الى حوادث في الطريق العام او 
املهملة وحجز السيارات املخالفة 
حيث خصصت 6 مواقع للشركة 

تباشر بها مهامها العملية.
واضاف ان تلك املبادرات في 
القطاعات  تخصيص عدد من 
بوزارة الداخلية تتماش���ى مع 
الس���مو األمير  رغبة صاحب 
الش���يخ صب���اح االحم���د في 
ال���ى مركز  الكويت  حتوي���ل 
مالي واقتصادي واملساهمة في 
التنمية وعدم مزاحمة القطاع 

اخلاص في الربحية. 
وأش���ار الى ان رسوم إزالة 
الشارع في حالة  السيارة من 
احلوادث تبلغ 10 دنانير ورسوم 
حجز السيارة كأرضية في اليوم 
تبلغ دين���ارا واحدا تتقاضاها 
الش���ركة كرسوم فيما حتصل 

خالل تقنني السماح للفئات التي 
حتص���ل على الرخصة واشتراط 
وجود رخص���ة قيادة من البلد 
األصل��ي له وتنقي����ح بعض 
الق���رارات الوزاري����ة كال��حد 
من السيارات القدمية املتهالكة 
والتشريعات التي حتدد خروجها 
من اخلدمة. واضاف ان بعض 
القوانني والتشريعات اخلاصة 
في املخالفات والعقوبات حتتاج 
الى املزيد من الدراسة والتعديل 
لتتناس���ب مع املتغيرات التي 
حدثت حاليا للحد من احلوادث 
املرورية والت���أكيد على االلتزام 
بق���وان���ني وأنظم���ة الس���ير 
واملرور وتعديل قوانني احليازة 
املطلق���ة مللكية الس���ي���ارات 
للواف����دين بتح���ديد النوعية 

والع��دد. 
وكش���ف ان وزارة الداخ����لية 
تعم���ل حاليا عل���ى تنقي����ح 
العديد من القوانني والتشريعات 
اخلاصة في احلد من املش���كالت 
املرورية وتغليظ املخ����الفات 
املرورية من خالل التع������اون 
مع جلنة الداخلية والدف����اع في 
مجلس األمة واعتم�����ادها من 
مجلس األمة والتص����ديق عليها 

من مج���لس الوزراء.
وأشار الدوسري الى توجهات 
بتنظي���م وتطوير النقل العام 
من خالل توفير خدمة بصورة 
جيدة ورفاهي���ة عالية تغطي 
كافة أرجاء الدولة وتسلك معظم 
طرقات في املناطق وعلى مدار 
24 ساعة للترغيب في التعامل 
معها واس���تخدامها واالعتماد 

عليها في التنقل.
الدائري  وأشاد مبش���روع 
األول حاليا في تخفيف الزحمة 
عن مدينة الكويت في املستقبل 
حي���ث يعتبر مش���روعا مهما 
يستطيع من خالله قائد املركبة 
الدوران ح���ول مدينة الكويت 
بكل سهولة ويسر وبارتفاع 3 

مستويات.

وزارة الداخلية غراماتها. 
وف���ي تعليقه على معاجلة 
االزدحام ف���ي الكويت قال ان 
مجلس الوزراء قام مبناقش���ة 
املوضوع بجلسة خاصة حيث 
تناولت مختلف األوجه وشكلت 
جلنة عليا للمرور من مختلف 
اجلهات احلكومي���ة والقطاع 
األهلي تعمل على وضع خطة 
الكويت املرورية خالل السنوات 

ال� 10 املقبلة.
وأوضح الدوسري ان وزارة 
الداخلية قدمت ملجلس الوزراء 
خالل جلسة االستماع عن مشكلة 
الكويت  االزدحام املروري في 
االستراتيجية املرورية الوطنية 
التي تتضمن حتديد  الشاملة 
كافة األهداف واالختصاصات 
متضمنة جدوال زمنيا محددا.

املجل���س  ان  واض���اف 
األعلى للمرور برئاس���ة وكيل 
وزارة الداخلي���ة الفريق احمد 
الرجيب وزع مس���ودة اخلطة 
االس���تراتيجية املرورية على 
الوزارات والهيئات احلكومية 
واألهلي���ة املعنية باملش���كلة 
املروري���ة على ان يجتمع بعد 
شهرين بعد ان يكون قد تلقى 

الردود حولها. 
وقال الدوسري ان الوزارة 
تتجه الى تشديد إعطاء ومنح 
رخص القي���ادة للوافدين من 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد القومي جلمهورية مصر العربية 
الشقيقة متمنيا له دوام الصحة والعافية وجلمهورية 
مصر العربية الشقيقة وش����عبها الكرمي كل التقدم 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لفخامته.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية الش����قيقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد القومي جلمهورية 

مصر العربية الشقيقة.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ببرقية تهنئة مماثلة. كذلك بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى أخيه 
السلطان قابوس بن س����عيد سلطان عمان الشقيقة 
عبر فيها س����موه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 

يوم النهضة املباركة. مشيدا سموه مبا حققته سلطنة 
عمان الشقيقة من منجزات حضارية وتنمية شاملة 
في ظ����ل القيادة احلكيمة متمنيا س����موه له موفور 
الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها 
الكرمي دوام العزة والرفعة واالزدهار. كما بعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
الشقيقة ضمنها خالص تهانيه مبناسبة ذكرى يوم 
النهضة املباركة متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية 

ولسلطنة عمان الشقيقة كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة. من جانبه بعث 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيتي تهنئة 
الى كل من رئيس مجلس الشعب د.احمد فتحي سرور 
ورئيس مجلس الش����ورى محمد صفوت الش����ريف 
في جمهورية مصر العربية، وذلك مبناس����بة العيد 

الوطني لبالدهما.

الخالد بحث مع قائد القيادة المركزية
بالجيش األميركي دعم التعاون العسكري

استقبل نائب رئيس االركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلالد على ارض املطار قائد القيادة املركزية 
في اجليش االميركي الفري����ق اول ديڤيد بترايوس 
والوفد املرافق له لدى وصوله البالد مس����اء اول من 
امس وبحضور س����فيرة الواليات املتحدة االميركية 

وعدد من كب����ار قادة اجليش، حيث عقدت جلس����ة 
مباحثات بني اجلانبني الكويتي واالميركي، تبادال فيها 
وجهات النظر حول القضايا واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك واملتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تعزيزها 

وتطويرها بني البلدين الصديقني.

سموه زار رئيس البرلمان وأشاد بالعالقات مع سوزيالند

تسجيل 6 إصابات جديدة لقادمين من الخارج ليرتفع العدد إلى 60 إصابة

مجلس الوزراء بانه »ش����خصية 
قيادية ملتزمة بتعزيز العالقات 
بني البلدين«، موضحة »ابرز مثال 
على ذلك زيارة سموه الى مملكة 
سوزيالند رغم ما مير به العالم من 
ازمة مالية«. وعبرت زواني باسمها 
وباسم البرملان عن تهانيها بوصول 
املرأة الكويتية الى البرملان، مؤكدة 
عزم مجلسها على تعزيز دور املرأة 
ومشاركتها في اللجان البرملانية 

ومجموعات الضغط.
واقترح����ت انش����اء جمعي����ة 
الصداقة السوزيالندية � العربية 
بهدف تعزيز العالقات مع العالم 
العربي. إلى ذلك اكد مس����ؤولون 
كويتيون وسوزيالنديون أمس 
حرص بلديهما على تطوير وتوثيق 
عالقات التعاون الثنائي في مجاالت 
االقتصاد واالس����تثمار والتجارة 
مبا يص����ب في صال����ح البلدين 
والش����عبني الصديقني. جاء ذلك 
خالل حفل استقبال اقامه وزراء 
ورجال اعمال من مملكة سوزيالند 
لوزيري املالية والتجارة والصناعة 
مصطفى الشمالي واحمد الهارون 
بحض����ور املدير العام للصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية عبدالوهاب البدر ورئيس 
الهيئة العامة لالستثمار بدر السعد 
وسفيرنا لدى جنوب افريقيا احملال 
الى مملكة سوزيالند بدر العقاب 
ورئيس وفد غرفة جتارة وصناعة 

الكويت انس الرشيد.

تطوير العالقات مع س����وزيالند 
وتوفير س����بل احلي����اة الكرمية 
لشعبها عن طريق تشجيع اقامة 
االستثمارات في الوقت الذي جفت 
فيه منابع االس����تثمار في العالم 

بسبب االزمة املالية العاملية.
وعزت ح����دوث االزمة املالية 
الى »اجلشع في التعامل باالسواق 
العاملي����ة والذي اث����ر على وجه 
اخلصوص على العالم النامي في 
التي تعاني من  القارة االفريقية 
ويالت االم����راض القاتلة وتردي 
املعيشة«. ووصفت سمو رئيس 

مؤك����دا حرص بالده على تطوير 
هذه العالقات في مختلف املجاالت 
بخاصة االقتصادية واالستثمارية 
والبرملانية. وأشاد دالميني بعمق 
العالقات الثنائية التي تربط بني 
البلدي����ن، معربا عن االمل في ان 
تسهم زيارة سمو الشيخ ناصر 
احملمد في تطوير هذه العالقات الى 
مستويات ترضي الطموح املشترك. 
بدورها اعربت رئيس����ة مجلس 
الش����يوخ السوزيالندية جيالني 
زوان����ي في كلمة لها عن تقديرها 
حلرص صاحب السمو األمير على 

واض����اف قائ����ال ان »اختيار 
الدميوقراطية كنه����ج لبلدينا ما 
هو اال نتيجة لهذا الفهم املشترك 
وهو ما يدفعنا الى توسيع دائرة 
التع����اون بيننا لالس����تفادة من 
جتاربنا«. ونقل سموه في الكلمة 
حتيات صاحب السمو األمير الى 
ملك مملكة سوزيالند ومتنياته له 
وللشعب السوزيالندي كل تقدم 
ومنو وازه����ار. من جهته، رحب 
رئيس البرملان السوزيالندي في 
كلمة له بزيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء والوفد املرافق لس����موه، 

مانزين����ي � كونا: قال س����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملم����د ان زيارته والوفد 
املرافق لس����موه الى س����وزيالند 
تؤكد عمق الصداقة التي وصلت 
اليها العالقة بني البلدين، معربا 
عن االمل ف����ي ان تتوج بتوقيع 
االتفاقيات املش����تركة وفتح آفاق 
التع����اون في كل املج����االت. جاء 
ذلك في كلمة ألقاها سمو الشيخ 
ناصر احملمد خالل زيارته والوفد 
الرس����مي املرافق رئيس البرملان 
السوزيالندي جودوزا دالميني في 
مقر البرملان الذي عقد جلسة خاصة 
مبناسبة زيارة سمو رئيس مجلس 
الوزراء. وقال سمو الشيخ ناصر 
احملمد ان السنوات االخيرة شهدت 
نشاطا ملحوظا بني بلدينا سعيا 
الى توطي����د العالقة وتطويرها، 
مشيرا الى ان ذلك متثل في تبادل 
الزيارات وتعيني السفراء والتعاون 
املش����ترك في املشاريع التنموية 
بني البلدين. وفي هذا االطار اكد 
سموه حرص صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على توطيد 
وتطوير ه����ذه العالقة من خالل 
الزيارة  ارسال مبعوث قبل هذه 
ململكة سوزيالند. وقال ان »املطالع 
الكويت وسوزيالند يرى  لنشأة 
تش����ابها في التاريخ واجلغرافيا 
والنظام السياس����ي وهو تشابه 
يخلق لنا فهما مشتركا وخيارات 

سياسية متماثلة«.

تصب هذه النتائج والق����رارات في صالح وحماية صحة 
املاليني من املس����لمني خاصة ان موسم احلج يتزامن هذا 
العام مع قدوم فصل اخلري����ف الذي تتزايد فيها معدالت 
االصابة باالنفلون����زا العادية، موضحة ان هذه االجراءات 

هي حلماية زوار بيت اهلل احلرام.
وأكدت احلمود حرص الدول العربية على اتخاذ اجراءات 
احترازية والقيام بحمالت توعوية للحد من انتشار مرض 
انفلونزا اخلنازير واحلف����اظ على صحة املواطن العربي 
تنفيذا لقرارات وزراء الصحة اخلليجيني الذي عقد مؤخرا 

في قطر.
وأشادت الوزيرة احلمود باجلهود التي تبذلها اململكة 
العربية الس����عودية ازاء مواجهة وباء انفلونزا اخلنازير 
واحلد من انتشار ڤيروس »اتش 1 ان 1« خاصة انها مقبلة 

على موسمي احلج والعمرة.
وأشارت في هذا السياق الى استضافة السعودية ألكثر 
من 50 عامل����ا ومتخصصا الجتماع عق����د بجدة في مجال 
الوقاية من انفلونزا اخلنازير للخروج بتوصيات واجراءات 
ووضع خطة عمل خالل موسمي العمرة واحلج للحد من 

انتشار هذا الوباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت وزارة الصحة أمس عن 
تسجيل ست اصابات جديدة بانفلونزا اخلنازير لقادمني 
من اخلارج ليصل عدد احلاالت املسجلة في البالد الى 60 

اصابة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة د.يوسف النصف 
ان الفحوصات املخبرية اكدت اصابتهم بالڤيروس »ايه اتش 
1 ان 1« وس����يتلقون العالج الالزم في مستشفى االمراض 

السارية، مشيرا الى ان حالتهم مطمئنة.
وأوضح النصف ان احل����االت املصابة كانت ملواطنني 
اربعة قادمني من دبي وتايلند وفرنسا في حني بقية احلاالت 
كانت لوافدين قادمني من مصر واندونيس����يا، مشيرا الى 
انه سيتم فحص جميع املخالطني لهم احترازيا واعطاؤهم 
النصائح االرشادية املتبعة حسب االجراءات املعمول بها 

في منظمة الصحة العاملية.
وأوضح ان 47 من املصابني ال� 60 غادروا مستش����فى 
االمراض الس����ارية بعد ش����فائهم من املرض، مشيرا الى 
ان املصابني املتبقني يتلقون العالج ويتماثلون للش����فاء 

وسيغادرون املستشفى تباعا.
واكد ان الوزارة تتابع الوضع الصحي املتعلق مبرض 
»ات����ش 1 ان 1« بصورة دقيقة مع اس����تعداد جميع املرافق 
الصحية واجله����ات املختصة للتعامل مع أي طارئ وذلك 

طبقا لقواعد وتوصيات منظمة الصحة العاملية.
كما اكد النصف ان الوزارة اتخذت كل االجراءات الكفيلة 
باحتواء املرض من خالل الرصد واملراقبة جلميع احلاالت، 
مشيرا الى ان معظمهم متاثلوا للشفاء وغادروا املستشفى 

وعادوا الى ممارسة حياتهم الطبيعية.

والتصدي لها وتقدمي دعم اضافي من خالل تنظيم مشاورات 
تقنية بش����أن مكافحة الع����دوى والوقاية منها اضافة الى 
دعم الدول االعضاء في مجال نق����ل التكنولوجيا الالزمة 
لتنمية القدرات عل����ى انتاج اللقاحات املضادة لالنفلونزا 

واللقاحات االخرى.
وطالبت دول اقليم ش����رق املتوسط اللجنة االقليمية 
كذلك مبساعدة الدول االعضاء على احلصول على كميات 
كافي����ة من اللقاحات فور انتاجها والدعوة الجتماع عاجل 

فى حالة حدوث مستجدات كبيرة تستدعي ذلك.
ودعت الى تنظيم لقاء تشاوري في السعودية مع رؤساء 
البعثات الطبية للتنسيق حول التدابير االحترازية ملوسم 
احلج والعمرة وتشكيل جلنة خاصة لبحث امكانية التزود 
املش����ترك باللقاحات املضادة لڤيروس انفلونزا اخلنازير 

وتنمية عالقات شراكة في مجال تصنيع هذه اللقاحات.
إلى ذلك أك����دت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
ووزي����رة الصحة بالنيابة د.موض����ي احلمود على أهمية 
االجتماع الطارئ لوزراء صحة دول شرق املتوسط وتوقيته، 
مشيدة بالنتائج والقرارات التي توصل اليها االجتماع للحد 

من انتشار وباء انفلونزا اخلنازير.
وذكرت احلمود ان وزراء الصحة العرب أكدوا ضرورة 
القيام بحمالت توعوية حول س����بل الوقاية من االصابة 

بڤيروس »اتش 1 ان 1« املعروف بانفلونزا اخلنازير.
واضاف����ت ان هذا االجتماع خص����ص لبحث وتدارس 
الترتيبات واالجراءات االحترازية واالس����تعدادات خاصة 
ملوس����مي احلج والعمرة حيث يتوافد ماليني املسلمني الى 

األراضي املقدسة ألداء مناسك هاتني الشعيرتني.
وأش����ادت بالنتائج التي خرج بها االجتماع آملة في ان 

القاهرة ـ هناء السيد
أوصى املكتب االقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم 
شرق املتوسط في ختام اجتماعه امس بحظر احلج والعمرة 
على كبار الس����ن »اكثر من 65 عاما« واألطفال »اقل من 12 
عاما« واصحاب األمراض املزمنة كالضغط والسكر والقلب 

والكبد والسمنة املفرطة وغيرها.
وأوضح البي����ان اخلتامي الصادر عن »اجتماع الدورة 
االستثنائية للجنة االقليمية بشأن جائحة االنفلونزا »اتش 
1 ان 1« لعام 2009 والترتيبات الالزمة للحج والعمرة« ان 
الدول االعضاء س����تقوم باتخاذ اجراءاتها والتنسيق مع 
اململكة العربية السعودية بهذا الصدد وذلك حلماية هذه 
الفئات باعتبارها االكثر عرضة ملرض انفلونزا اخلنازير 

واالكثر تأثرا بتداعياته.
كما قرر االجتماع اعتماد وتنفيذ تدابير الصحة العمومية 
التي أوصت باتباعها في احل����ج والعمرة احللقة العملية 
االستش����ارية الدولية التي عقدت في ج����دة نهاية يونيو 
املاضي على ان تقوم السعودية بتحويلها الشتراطات للحج 

والعمرة لهذا العام مع توضيح هذه االشتراطات.
وطالبت اللجنة االقليمية ملنظمة الصحة العاملية إلقليم 
شرق املتوسط الدول االعضاء بتقوية نظم الترصد واملواجهة 
للتبكير باكتش����اف ما يطرأ من تغي����رات على الڤيروس 
ورصد اجتاهات املريض ابان الوباء فضال عن تقوية نظم 
ترصد االمراض الشبيهة باالنفلونزا واالمراض التنفسية 

احلادة الوخيمة.
كما طالبت اللجنة االقليمية الدول االعضاء بترش����يد 
استعمال االدوية املضادة للڤيروسات لتقليل فرص نشوء 
املقاومة لها ووضع استراتيجية وطنية للتطعيم ضد الوباء 
مبا في ذلك توزيع اللقاحات مع مراعاة خصائص كل دولة 
فضال عن تقوية قدرات السلطات التنظيمية على تسجيل 

وترخيص اللقاحات وترصدها بعد تسويقها.
وأوصت بالنظر بعناية في انواع التدابير غير الدوائية 
املتاحة واعطاء االولوية الستعمالها بناء على تطور ڤيروس 
»اتش 1 ان 1« واملرحلة التي بلغتها ووضع اس����تراتيجية 
لالبالغ عن املخاطر وضمان اشتمال هذه االستراتيجية على 
ابالغ رس����ائل منتظمة الى عموم الناس ومهنيي الرعاية 
الصحية تتسم بالقوة واالتساق وسهولة الفهم اضافة الى 

اتخاذ جميع التدابير ملكافحة العدوى.
من ناحية اخرى، طالبت الدول االعضاء اللجنة االقليمية 
في البيان اخلتامي بتش����كيل جلنة فني����ة اقليمية تضم 
خبراء من دول االقليم وحتديث جميع البيانات واملعلومات 
املتعلقة بتطور انتشار مرض انفلونزا اخلنازير والتغير 
الڤيروس����ي والعمل على حتديد معايير مناس����بة لقياس 

شدة االصابة.
وحثت الدول االعضاء باقليم ش����رق املتوس����ط كذلك 
مبواصلة دعم انشاء الشبكة االقليمية لالنذار بالفاشيات 

رئيس الوزراء: زيارتي لسوزيالند تؤكد عمق العالقات بين البلدين

منظمة الصحة: حظر الحج والعمرة على كبار السن واألطفال 
وأصحاب األمراض المزمنة تحسبًا لمرض إنفلونزا الخنازير

شيخ األزهر ومفتي مصر يدعوان لاللتزام بتوصيات منظمة الصحة حول الحج والعمرة
اي تداعيات النتشار ڤيروس 

انفلونزا اخلنازير.
وق����ال ان من ال يلتزم بهذه 
التعليم����ات يعتبر آثما، مبينا 
ان الشرع يؤكد وجوب االلتزام 
التي  باالرش����ادات الصحي����ة 
حتددها اجلهات املعنية وعدم 
مخالفتها، اخذا بالقاعدة الشرعية 
التي تقول »ان درء املفاسد مقدم 
على جلب املنافع«. كما ايد مفتي 
اجلمهورية قرار وزراء الصحة 
العرب تأجيل أداء العمرة واحلج 
هذا الع����ام ألصحاب االمراض 
املزمنة ولكبار السن واالطفال ملا 
في ذلك من ضرر عليهم بسبب 
انتشار مرض انفلونزا اخلنازير 

في مختلف دول العالم.

لذوي احل����االت اخلاصة. واكد 
اتباع  مفتي اجلمهورية اهمية 
التعليمات التي تصدرها وزارة 
الصحة بالنسبة لكل املعتمرين 
واحلجاج خالل هذا العام لتفادي 

الطارئ امس االول  اجتماعهم 
بالقاهرة للحيلولة دون االصابة 
بڤيروس ايه اتش1 ان1 املعروف 
بانفلونزا اخلنازير خالل موسمي 
العمرة واحلج خاصة بالنسبة 

من تأجيلها حت����ى ال يكونوا 
عرضة لالصابة باملرض، مبينا 
ان ذلك للحيلولة دون اصابتهم 
مب����رض انفلونزا اخلنازير أو 
تعرضهم ألي مخاطر صحية.

واكد شيخ االزهر ضرورة 
اتباع ما أق����ره وزراء الصحة 
اه����ل االختصاص  باعتبارهم 
وكذلك اتباع االجراءات الوقائية 
النفس  والصحية حفاظا على 
البش����رية، وألن درء الض����رر 
مقدم في الش����ريعة االسالمية 
على جلب املنافع. من جانبه، 
طالب مفتي اجلمهورية د.علي 
جمعة بااللتزام بكل التعليمات 
التي  واالرش����ادات الصحي����ة 
اقرها وزراء الصحة العرب في 

القاهرة ـ هناء السيد ـ كونا 
أيد شيخ االزهر د. محمد سيد 
طنطاوي امس توصية وزراء 
الصحة العرب بتأجيل العمرة 
واحلج للعام احلالي بالنسبة 
لكبار السن واصحاب االمراض 
املزمنة واالطفال اقل من 12 عاما. 
وقال شيخ االزهر في تصريح 
لوكالة انباء الش����رق االوسط 
العرب  »أؤي����د وزراء الصحة 
ف����ي كل ما قالوه ألنهم هم أهل 
االختصاص والذين يستطيعون 
ان يقولوا الكلمة احلاسمة بهذا 

الشأن بحكم تخصصهم«.
واشار الى ان اهل االختصاص 
رأوا ان هناك خطورة على هذه 
الفئات ألداء العمرة واحلج، والبد 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى مملكة سوزيالند

الفريق الركن أحمد اخلالد والفريق أول ديڤيد بترايوس خالل االجتماع
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