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يبدأ العمل به خالل األيام القليلة املقبلة عبر 5 مراكز صحية

الدورة تبدأ 4 اجلاري مبركز الرعاية التلطيفية

خالل مشاركته في جلنة تطوير النظم الصحية بدول »التعاون« في البحرين

العبيدي: مسح شامل للمسنني لتقييمهم اجتماعيًا وصحيًا

الصالح: تدريب أطباء الرعاية األولية حول التعرف 
على العالمات األولية لإلصابة مبرض السرطان

العبدالهادي: الشراكة بني »العام« و»اخلاص« أهم حتديات »الصحة«

اخلرافي تلقى التهاني بالعيد من موظفي أمانة األوقاف

كشف وزير الصحة د.علي 
العبيدي عن مسح عام للمسنني 
البدء فيه خالل االيام  س����يتم 
املقبلة، مبينا ان املس����ح الذي 
يش����مل تقييم املسن اجتماعيا 
وصحيا وبيئيا ونفسيا سيكون 
عب����ر 5 مراكز صحية مبناطق 
العاصمة واجلهراء والفروانية 
واالحمدي وحولي، مشيرا الى 
اختيار مجموعة من الشرائح 
العمرية املختلفة للمسنني بهدف 
تفعيل البروتوكوالت العالجية 
للمسن وتقدمي اخلدمة املالئمة 

له في محل اقامته.
وقال الوزير في تصريح له 
امس »اجتمعنا مع فريق العمل 
بلجنة رعاية كبار السن وتناولنا 
التي متت، وتفعيل  االجنازات 
البطاقة اخلاصة بهم واالهتمام 
بتقدمي اخلدمة بشكل جيد، كما 
املقبلة في  ناقش����نا اخلطوات 

تفعيل البرنامج«.
حيث حددنا خمس����ة مراكز 
سنبدأ بها في عمل تقييم اولي 
بالكامل  لكبار السن لتقييمهم 
من اجلوانب الطبية والنفسية 
والبيئي����ة، مضيفا »ان الفريق 
احملدد سيخرج من املركز الذي 
مت تخصيصه بكل منطقة صحية 

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة 
حمل����ة »كان« التوعوي����ة ملرض 
الس����رطان د. خالد أحمد الصالح 
عن بدء احلملة في املرحلة الثانية 
من تدريب أطباء الرعاية األولية 
العالمات  التع����رف عل����ى  حول 
األولية ملرضى الس����رطان، مبينا 
انتهاء الدورات التدريبية مبرحلتها 
األول����ى من تدري����ب 100 طبيب، 
وأشار الصالح في تصريح له إلى 
أن الدورات ستس����تمر مبرحلتها 
الثانية بتدريب كل أطباء الرعاية 
األولية في مركز »كان« للتدريب 
مبركز الرعاية التلطيفية الفتا الى 

كش����ف مدير ادارة الشؤون 
القانوني����ة ف����ي وزارة الصحة 
د.محم����ود العبداله����ادي ع����ن 
مشاركته ممثال للكويت في اجتماع 
اللجنة اخلليجية لتطوير النظم 
الصحية بوزارات الصحة بدول 
مجلس التعاون بصفته عضوا 
ومستش����ارا قانونيا بها والذي 

عقد مؤخرا في البحرين.
وقال ف����ي تصريح صحافي 
ل����ه ان اللجنة ناقش����ت العديد 
من االمور واملوضوعات الهامة 
منها متويل اخلدمات الصحية في 
دول مجلس التعاون، الفتا الى 
تقدميه ورقة عمل استعرض من 
خاللها اهتمام وزارة الصحة في 
الكويت بتطوير النظم واخلدمات 

جريا على عادتها السنوية 
الطيبة وحرصا على التواصل 
م���ع العاملني فيه���ا أقام�����ت 
األمانة العامة لألوقاف حف�����ل 
االس���تقبال السنوي للمهنئني 
بعي���د األضحى املب���ارك يوم 
أم�������س األول، وكان عل���ى 
رأس مستقبلي املهنئني األمني 
العامة لألوقاف  العام لألمانة 
د.عبداحملسن اخلرافي بحضور 
نائب األم���ني العام للمصارف 
الوقفية محمد اجلالهمة ولفيف 
من مديري اإلدارات واملراقبني 
ورؤس���اء األقس���ام باإلضافة 

وصيدالن����ي وأخصائي تغذية 
واداريني، وستكون بداية الزيارة 
للمريض عبر طبيب وممرض 
وأخصائي اجتماعي وبعد عمل 
النظام املتكامل سنبدأ على حسب 
احتياج املريض س����واء عالج 
طبيعي او غي����ره او احتياجه 
الى عالج خارج����ي او داخلي، 
الفتا الى ان الطبيب سيبدأ من 
الفحوصات التي يجب ان جترى 
للمس����ن في فئته العمرية من 

فحص بروستاتا وغيره.
وعن التوسع في عمل اقسام 
جديدة مصاحب����ة الحتياجات 
كبار السن اكد الوزير ان هناك 
بالفعل فكرة بعمل اقسام داخل 
املراكز خاصة بالعالج الطبيعي 
والتغذية وغيرها اال انها ستكون 
ف����ي اخلطة املتوس����طة الزمن 
الزمن، حيث  وليس����ت قريبة 
بعد اجراء املسح سيتم التأكد 
من اآللي����ات املطلوبة وتفعيل 
البرنام����ج وبعده����ا التأكد من 
ان كانت احلاجة ماس����ة لهذه 
االقس����ام ومن ثم فتحها نظرا 
الن املساحة املوجودة متثل عائقا 

نظرا حملدوديتها.

حنان عبدالمعبود  ٭

مبركز الكويت ملكافحة السرطان 
وهو املرجع األول ملكافحة السرطان 
في الكويت بتاريخه العريق، وفي 
النهاي����ة ثمن د. خال����د الصالح 
التش����جيع املط����رد ملعالي وزير 
الصحة والسيد وكيل الوزارة ومدير 
الكويت ملكافحة السرطان  مركز 
وحرصهم الش����ديد عل����ى إعطاء 
أفضل اخلدمات ملرضى السرطان. 
ودعا أطب����اء الرعاية األولية الى 
املشاركة بهذه الدورات وملزيد من 
املعلومات ميكنهم االتصال على 

هاتف 99310684.
حنان عبد المعبود  ٭

على ارض الكويت.
الى أن  ولفت د.العبدالهادي 
الورق����ة البحثية تناولت ايضا 
التحديات التي تواجه »الصحة« 
في الكويت منها الش����راكة بني 
القطاعني العام واخلاص وتعزيز 
اساليب احلياة الصحية بتوفير 
التش����ريعية  البيئة  وحتدي����د 
للتص����دي لعوام����ل االختطار 
لألمراض املزمنة غير املعدية، 
عالوة على تنمية املوارد البشرية 
للكوادر العاملة في الصحة وكذلك 
تنمية وتطوير مهارات القيادات 

الصحية.

حنان عبدالمعبود   ٭
 عبد الكريم العبداهلل

إلش���اعة روح احملبة واأللفة 
بني موظفي األمانة وقيادييها 
وترسيخ الشعور بروح األسرة 
الواحدة من خالل هذا التقارب 
العالقات  والتواصل وتوثيق 
ب���ني موظف���ي  االجتماعي���ة 

األمانة.
كم���ا توجه املير بالش���كر 
العالق���ات  اجلزي���ل لقس���م 
العام�������ة ف���ي اإلدارة عل���ى 
جهودهم احلثي���ثة في إجناح 
هذا النشاط االجتماعي، وباقي 
أنشطة العالقات العامة لألمانة 

العامة لألوقاف.

عليها، وعنها سيتم تقدمي اخلدمة 
الالزمة للمسن حسب احلالة ان 
كان املسن مريضا سيكون له 
بروتوكول معني، وان لم يكن 
مريض هناك برتوكوالت اخرى 

للتعامل معه«.
وأضاف الوزير في تصريحه 
»ان هن����اك خمس����ة مراكز مت 
حتديدها كبداية هي مستوصف 
العاصمة،  املنصورية مبنطقة 
ومس����توصف عبداهلل املبارك 
مبنطق����ة الفروانية، واجلهراء 
مبنطقة اجلهراء، وهدية مبنطقة 
االحمدي، ومستوصف السالم 
املراكز  مبنطقة حول����ي، وهي 
االولى كبداية، وبعد انتهاء املسح 
النظم للعمل  وعمل قاعدة من 
ستبدأ البروتوكوالت العالجية 
واخلدمات الصحية على اساس 
املسح، ومن ثم التوسع في تقدمي 
اخلدمة عب����ر املراكز الصحية 
االخرى حيث سيتم التطبيق عبر 
10 مراكز، الى ان يعمم في جميع 
املراكز املتخصصة حسب الفترة 

الزمنية التي مت وضعها«.
وأشار الوزير الى ان الفريق 
احمل����دد يتك����ون م����ن طبيب 
ومم����رض ومتخص����ص عالج 
طبيعي وأخصائ����ي اجتماعي 

بتوفير الزمن الطويل من ظهور 
األعراض إلى التشخيص وأضاف 
أنه أصبح من املعلوم أن منظمة 
الصح����ة العاملية WHO قد ركزت 
على األهمية الكبرى لالكتش����اف 
املبكر ومن ضمنها التعرف على 
العالمات األولية لألورام مما يحقق 

زيادة في نسبة الشفاء.
وأوضح أن خطة حملة »كان« 
خالل 5 س����نوات تقض����ي بإنهاء 
تدريب وتنشيط معلومات جميع 
أطباء الرعاية األولية حول العالمات 
األولى ملرض السرطان عن طريق 
التعاون مع استش����اريي األورام 

األجانب.
واشار الى ان الورقة البحثية 
الت����ي قدمها تضمن����ت اجمالي 
عدد األس����رة في مستش����فيات 
القطاعني العام واخلاص والتي 
بلغت 6700 سرير، باإلضافة الى 
تقدمي 100 مركز رعاية صحية 
و39 مستوصفا تخصصيا و6 
مستشفيات عامة خدمات صحية 
للمواطنني واملقيمني في الكويت، 
كما أوضح العبدالهادي في ورقته 
البحثية ان الكويت تصرف 7% من 
ميزانياتها على اخلدمات الصحية 
باإلضافة الى دور املجتمع املدني 
من خالل التبرعات النشاء املراكز 
واملستوصفات الطبية التي تقدم 
خدمات عالجية للمواطن واملقيم 

إلى موظفي وموظفات األمانة 
حيث ق���دم اجلاراهلل اخلرافي 
التهنئ���ة والتبريكات جلميع 
العامل���ني ف���ي األمان���ة بعيد 
األضحى املب���ارك متمنيا لهم 
قبول األعمال والتوفيق والنجاح 

في أعمالهم.
وبهذه املناسبة أكد مدير إدارة 
اإلعالم والتنمية الوقفية حمد 
املير في ختام حفل االستقبال 
حرص األمانة العامة لألوقاف 
متمثلة بإدارة اإلعالم والتنمية 
الوقفية على إقامة هذه اللقاءات 
في جميع املناسبات االجتماعية 

ويتوجه لكبار السن في اماكنهم 
لعمل نظام تقييمي عام للمسن 
يتناول فيه احلال����ة الصحية 
بش����كل عام للمس����ن والنظام 
احلياتي ل����ه ومن يعيش معه 
باملسكن، واملشاكل االجتماعية 
التي مي����ر بها طبيا ونفس����يا 

واجتماعيا وبيئيا«.
ولفت الوزير الى ان النظام 
مت االنتهاء منه بالفعل، مستدركا 
بأنه يحتاج الى بعض االضافات 
والتي سيتم االنتهاء منها خالل 
م����دة تتراوح من اس����بوع الى 
10 ايام، حيث س����تتم طباعتها 
وتقدميها الى الفريق املتخصص 

من املركز ليقوم باستخدامها.
وقال العبيدي »سيبدأ الفريق 
بزيارة الشريحة املستهدفة والتي 
يبلغ عددهم نحو 200 مسن حيث 
سيقومون بتوزيعهم، بزيارة 
اثنني او ثالثة منهم بشكل يومي، 
وس����تكون الزيارة على حسب 
اختيار املس����ن اما بالزيارة في 
منزله او احلضور بنفسه الى 
املركز، بالرغم من اننا نفضل ان 
نقوم بالزيارة منزليا. مشيرا 
الى ان الفريق سيأخذ التقييم 
»املس����ح« العام للمسن ويبدأ 
بادخال املعلومات التي حصلوا 

أن الدورة األولى ستقام يوم األحد 
املوافق 2012/11/4 الساعة الرابعة 
مساء، ومشيرا الى أن هذا النشاط 
ثمرة تعاون حملة »كان« مع إدارة 
الرعاية األولي����ة بوزارة الصحة 
ممثل����ة مبدي����رة االدارة د.رحاب 

الوطيان.
وبنينّ الصالح أن حملة »كان« 
تثم����ن مواق����ف املس����ؤولني في 
وزارة الصح����ة عل����ى جهودهم 
احلثيث����ة ملواصلة التدريب علما 
بأن تدريب أطباء الرعاية األولية 
سوف يؤدي إلى تخفيض ملحوظ 
� كم����ا هو مقرر ف����ي رؤية كان � 

التش����ريعية مبا  واالج����راءات 
يتفق مع ق����رارات، وتوصيات 
الدولية وعلى رأسها  املنظمات 
العاملية وكذلك  منظمة الصحة 
مبا يس����اعد واضع����ي اخلطط 
وراس����مي السياسات الصحية 
على اتخاذ القرارات املناس����بة 
والتقييم املستمر لبرامج الرعاية 

الصحية األولية.
وأض����اف العبدالهادي قائال: 
كم����ا مت اس����تعراض اخلدمات 
املجاني����ة التي تقدمه����ا وزارة 
الصحة للمواطنني واملقيمني في 
الكويت باإلضاف����ة الى تطبيق 
التأم����ني الصحي على الوافدين 
مبوجب القانون ق����م »1« لعام 
التأمني الصحي على  94 بشأن 

د.علي العبيدي

د.خالد الصالح

د.محمود العبدالهادي

د.عبداحملسن اخلرافي يتلقى التهاني

كشف السكرتير العام بنقابة العاملني بوزارة 
الصحـــة عامر الدهيم عن لقاء بني وفد من أعضاء 
النقابة ووكيـــل وزارة الصحة د.خالد السهالوي 
صباح أمس، مبينا أن الوفد ضم الى جانبه رئيس 

النقابة حسني السبيل ونائب الرئيس عبداهلل املنوخ.
وأضاف: قدمنا في بداية اجتماعنا ووكيل الوزارة 

التهنئة له مبنصبه اجلديد، كما متت مناقشة جميع 
األمور املتعلقة من طلبات مقدمة من قبل أعضاء 

اجلمعية العمومية ملوظفني وزارة الصحة التي 

تتضمن عالوات، بدل عدوى للموظفني االداريني، 
وبدل اشراف ألمناء املراكز الصحية ومساعدي 
املدراء، واالجازات العارضة في منطقة األحمدي 

الصحية.
وأعرب الدهيم عن تقديره ملا أبداه الوكيل من تفهم ملا 

مت تقدميه، كما وعد بالرد على هذه الطلبات بأسرع 
وقت ممكن.

وفيما يختص مبوضوع االجازات العارضة، قال 
الدهيم إن د.السهالوي أكد أن هذا حق من حقوق 

املوظف، وانه ال يجوز منعها عنه، مشيرا الى أنها 
ليست حقا مطلقا حيث قيدت بتقدير املسؤول 

املباشر للموظف.
وأكد أن النقابة تقدمت بالشكر للوكيل على حفاوة 

االستقبال وتفهمه للمطالب التي مت تقدميها، كما 
متنوا له التوفيق والنجاح في عمله وأعربوا عن أملهم 
بتحقيق املزيد من االجنازات ورفع مستوى اخلدمات 

الصحية في عهده.
حنان عبد المعبود  ٭

الدهيم: السهالوي وعد بالنظر في طلبات العاملني في »الصحة« بأسرع وقت 

صاحب السمو هنأ اجلزائر وأنتيغوا وبربودا بالعيد الوطني

األمير عزى خادم احلرمني بضحايا 
انفجار شاحنة الغاز بالرياض

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تعزية الى اخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر سموه فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انفجار 
شاحنة الغاز الذي وقع في العاصمة الرياض والذي 
اسفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
س����ائال س����موه املولى تعالى ان يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وان مين على املصابني 
بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي من كل مكروه. 
وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية ال����ى اخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
حادث انفجار شاحنة الغاز الذي وقع في العاصمة 
الرياض سائال سموه املولى تعالى ان يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وان مين على املصابني 
بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 
مماثلة. كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى اخيه الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة رئيس اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 

الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو الش����يخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقي����ة تهنئة الى لويس اكنيثا الك تاك 
حاكم عام انتيغوا وبرب����ودا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى فخامة لويس اكنيثا الك 
تاك حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث س����مو الش����يخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الى وس����ائل اإلع����الم األخرى، 
مشيدا بعدد املطبوعات اليومية 
والصحف السياسية واملتخصصة 
املوجودة في ايران. وأعرب عن 
أمله في ان »يراعي االعالم االيراني 
الرسمي مواقف الدولة االيرانية 
ويعيد النظر في بعض االمور 
مبا يتناس����ب مع املوقف العام 
ومبا يخدم العالقات اخلارجية 
بشكل أفضل وان يوظف االعالم 
في هذا املجال«. وشدد على اهمية 
االستراتيجية االعالمية وضرورة 
ان يكون هذا االعالم له رسالة 
تخدم العالق����ات بني الدول كما 
هو احل����ال مع االعالم الكويتي 
من خالل احملافظة على مسافات 
كاملة مع جميع الدول ومبا يخدم 
ويعزز عالقات الكويت اخلارجية 

مس����توى املقاطعات بأن تكون 
متوافقة مع التزامات سويسرا 

الدولية حلقوق االنسان.
ولفت السكرتير الثالث بوفد 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
حيدر ابواحلسن في كلمة الكويت 
أم����ام املجلس ال����ى ان التقرير 
الذي أعدته مجموعة الترويكا 
املتابعة مللف حقوق االنس����ان 
في سويس����را يعبر عن القلق 
جتاه تزايد أش����كال العنصرية 
والتعصب وكره األجانب التي 
غالبا ما يك����ون ضحاياها من 

املهاجرين املسلمني.
وفي ه����ذا الس����ياق، أعرب 
الديبلوماسي الكويتي عن اهمية 
اتخاذ كل ما من شأنه ملكافحة 
جميع التصريحات العنصرية 

والتمييز العنصري.

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
ثالثة أشهر وغرامة تتراوح بني 
عش����رين ومائة ألف جنيه أو 
إحدى هاتني العقوبتني كل من قام 
بالصيد أو قتل أو أمسك بالطيور 
واحليوانات البرية والكائنات 
احلي����ة املائي����ة أو حيازتها أو 
تصديرها أو االجتار فيها أو القيام 
بإتالف احملميات الطبيعية أو 

تغيير خواصها.
ودعا د.احلمد في هذا السياق 
الكويتيني من هواة الصيد في 
مصر إل����ى االلت����زام بالقانون 
املصري بهذا اخلصوص كي ال 
يتعرضوا للمساءلة القانونية.

الظفيري: اإلعالم الكويتي يحظى بتقدير كبير 
والتلفزيون يتمتع مبصداقية وحيادية واحترافية

الكويت توصي سويسرا باعتماد قانون يحظر 
التحريض على الكراهية العنصرية والدينية

احلمد يحذر الكويتيني في مصر من مخالفة 
قانون صيد الطيور واحليوانات البرية

وال يخربها. وقال السفير الظفيري 
ان التعاون االعالمي بني البلدين 
جيد جدا مضيفا في الوقت نفسه 
»ال أري����د ان أدع����ي بأنه ممتاز 
واستراتيجي لكن اليوم وسائل 
االعالم خصوصا في ش����بكات 
االنترنت لم تعد تعطي لالعالم 
الرسمي الهامش الكبير للحركة 
وان االعالم االلكتروني يسبق 
بشكل كبير احلكومات والدول 

والصحافة واملؤسسات«.

طهران � كونا: أكد س����فيرنا 
لدى ايران مجدي الظفيري ان 
اإلعالم الكويتي يحظى بتقدير 
كبير ومتابعة وبالذات تلفزيون 

الكويت مبختلف قنواته.
وقال الظفيري على هامش 
زيارت����ه جن����اح وزارة االعالم 
في املعرض الدولي للصحافة 
ووكاالت األنباء املقام حاليا في 
طهران ان هذه املناسبة االعالمية 
أمر مهم خصوصا وان التلفزيون 
الكويت����ي يتمت����ع مبصداقية 
وحيادية واحترافية ومضى عليه 
50 سنة من النشاط املستمر وله 
قواعد شعبية ومتابعني وبالذات 

في ايران.
وشدد خالل تفقده املعرض 
على ضرورة التواجد في اي نشاط 
كويتي سواء رسمي ديبلوماسي 

او حكومي او شعبي.
ووصف الظفي����ري االعالم 
االيراني باملتش����عب والواسع 
ويتمت����ع بهام����ش كبي����ر من 
احلرية والتعبير والنقد الفتا 
ال����ى التطور الذي ش����هده في 

السنوات األخيرة.
وق����ال ان االع����الم االيراني 
تط����ور بالفعل خ����الل األعوام 
الثمانية املاضية عبر استخدامه 
األقمار االصطناعية واحملطات 
التلفزيونية وم����ن خالل عدد 
القنوات والصحف والدوريات 
األس����بوعية والشهرية اضافة 

جنيڤ � كونا: أوصت الكويت 
أمس سويسرا أمام مجلس حقوق 
اإلنسان بضرورة اعتماد قانون 
واضح يحظر التحريض على 
الكراهية العنصرية والدينية 
وفقا للمادة 20 الفقرة الثانية من 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياس����ية. وطالبت 
الكويت احلكومة السويسرية 
في اطار االس����تعراض الدوري 
الشامل مللفها امام األمم املتحدة 
بضرورة زيادة املساعدات التي 
تقدمها الى البلدان النامية إلى 
0.7% من دخلها القومي متاشيا 
مع توصيات األمم املتحدة ذات 
الصلة. وحثت الكويت سويسرا  
على اتخ����اذ التدابي����ر الالزمة 
ملواءمة القوانني السويس����رية 
على املس����توى االحتادي على 

القاهرة � كونا: حذر سفيرنا 
ل����دى القاهرة د.رش����يد احلمد 
امس املواطنني الكويتيني الذين 
ميارسون هواية الصيد في مصر، 
من مخالفة القانون املصري الذي 
يحظر الصيد أو القتل أو اإلمساك 
بالطيور أو احليوانات البرية أو 

الكائنات احلية املائية.
وقال الس����فير د.احلمد في 
تصريح ل� »كونا« إن احلكومة 
املصرية قد أدخلت أخيرا تعديالت 
على قانون حماية الطبيعة تقضي 
باحلبس والغرامة املالية لكل من 

يخالف هذا القانون.
وتنص التعديالت على أن 

السفير مجدي الظفيري يتسلم درعا تكرميية خالل مشاركته 
في املعرض الدولي للصحافة ووكاالت األنباء

حيدر أبواحلسن

د.رشيد احلمد


