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«أمانة اأوقاف» 785 :ألف دينار للجهات
الحكومية والخيرية لوائم اإفطار

❞ ات���خ���اذ ال��ت��داب��ي��ر ال���ازم���ة وف���ق���ا ل��ل��ق��ان��ون ال���دول���ي ب��م��ا ي���ع���ود ب��ف��ائ��دة م��ت��ب��ادل��ة
❞ ض�������رورة ت��ط��ب��ي��ق ال����ق����رار ال����دول����ي ب��م��ن��ع ان���ت���ش���ار أس���ل���ح���ة ال����دم����ار ال��ش��ام��ل
❞ ح������رص وال������ت������زام ث����اب����ت ب���ال���ت���ن���ف���ي���ذ ال����ف����ع����ال ل������ق������رارات م���ج���ل���س اأم�����ن
قالت �لكويت «بالرغم من �لنت�سار�ت
�لتي حققها �لمجتمع �لدولي على ما ي�سمى
بتنظيم �لدولة �لإ�سلمية (د�ع�س) �لإرهابي
وتنظيم �لقاعدة �إل �أنهما ل يز�لن ي�سكلن
لمن و�ل�سلم �لدوليين».
تهديد� على � أ
جاء ذلك في كلمة �لكويت �لتي �ألقاها
مندوب �لكويت �لد�ئ��م لدى �لأمم �لمتحدة
�ل�سفير من�سور �لعتيبي في جل�سة مجل�س
�لأمن �لدولي ح��ول �إحاطة روؤ�ساء �للجان
�لفرعية �لتابعة لمجل�س �لأمن.
وق��ال �لعتيب��ي «�ن تنظي��م (د�ع�س)
يو��س��ل تطوره عب��ر �إن�ساء �سبك��ة �سرية
عالمي��ة ف��ي �لع��ر�ق و�سوريا ته��دف �إلى
�ل�ستمر�ر في تنفيذ �لعمليات �لرهابية �لتي
من �ساأنها �أن تقو�س جميع �لنجاحات �لتي
تحققت من خلل ت�سافر وتعا�سد �لمجتمع
�لدولي � ألمر �لذي يتطلب منا جميعا تعزيز
جهودن��ا وتعاوننا �إذ� ما �أردن��ا �لمحافظة
على تلك �لنجاحات».
و�و�س��ح �ن �للج��ان �لث��لث �لمعنية
بمكافحة �لإرهاب وف��رق �لخبر�ء �لتابعة
لها تعد �أحد �أهم �أدو�ت �لمجل�س في مكافحة
لره��اب وذلك عن طري��ق �لبحث
ظاهرة � إ
في �أف�سل �ل�سبل و�لط��رق �لتي من �ساأنها
�أن توؤدي �إل��ى دحر ه��ذه �لآف��ة �لبغي�سة
�لتي ت�سكل تهديد� ج�سيم��ا لل�سلم و�لأمن
�لدوليين.
وذك��ر �لعتيب��ي �ن �لتع��اون �لوثي��ق
�لقائم بين تلك �للجان ومع �لدول � ألع�ساء
�متث��ال لق��ر�ر�ت مجل���س �لأم��ن �لمعني��ة
بمكافحة �لإرهاب «مك��ن �لمجتمع �لدولي
م��ن تحقي��ق �إنج��از�ت عدي��دة ف��ي �إط��ار
مكافحة �لإرهاب وتج�سد ذلك في خطو�ت
ملمو�سه كالزيار�ت �لم�ستركة وور�س �لعمل
لعلمي��ة �لم�ستركة و�لعمل
لحاط��ات � إ
و� إ
مع �لمنظمات �لدولية وتبادل �لمعلومات
وغيرها من �لتد�بير �لعملية».
و�ع��رب ع��ن �سك��ره لروؤ�س��اء �للجان

�لمعنية ب�سوؤون (د�ع�س) و�لقاعدة ولجنة
مكافحة �لرهاب على �لجهود �لتي تبذل من
زيار�ت لل��دول �لأع�ساء و�إج��ر�ء تقييمات
لعم��ال �لتحليلية �لتي تقوم بها
�ساملة و� أ
ب�س��اأن �لق�ساي��ا �لنا�سئ��ة بالإ�ساف��ة �لى
�لتجاهات و �لتطور�ت �لم�ساحبة لجهود
�لدول في مكافحة ظاهرة �لإرهاب �لتي من
�ساأنه��ا �أن تدعم �ل��دول �لأع�ساء وكيانات
�لأمم �لمتحدة في �تخ��اذ �لتد�بير �للزمة
وفق��ا للقانون �لدول��ي �لتي تع��ود بفائدة
متبادل��ة على �ل��دول �لع�س��اء و�لهيئات
�لفرعية �لأخرى.
و��س��اد �لعتيب��ي بال��دور �ل��ذي تقوم
ب��ه �لمديري��ة �لتنفيذي��ة للجن��ة مكافحة
�لرهاب في م�ساع��دة �لدول �لأع�ساء على
تنفيذ ق��ر�ر�ت مجل���س �لم��ن وبالتعاون
مع �لمنظمات �لدولي��ة ل�سيما فيما يت�سل
بم�ساعدة �لدول في تنفيذ نظام �لمعلومات
�لم�سبقة عن �لركاب ونظام �سجلت �أ�سماء

�ل��ركاب بالتع��اون م��ع منظم��ة �لطير�ن
�لمدني �لدولي عمل بقر�ر�ت مجل�س �لأمن
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�ما فيما يتعلق ب إاحاط��ة رئي�س لجنة
مجل�س �لمن �لمن�ساأة عمل بالقر�ر �لدولي
� 1540لمعني بمنع �نت�سار ��سلحة �لدمار
�ل�سامل ق��ال �لعتيبي «نتمن��ى �ن تف�سي
ه��ذه �لحاط��ة �إل��ى تر�سي��خ قناع��ة لدى
�لدول ب�س��رورة تعزيز �لم�ساع��ي �لر�مية
إ�لى تطبيق �لقر�ر �لدولي  1540بالطريقة
�لمثلى بهدف �لو�سول �لى �لتنفيذ �لكامل
لأحكام �لقر�ر وتحقيق عالمية هذ� �لم�سار
�لهام».
وتابع قائل «�ن هدفن��ا جميعا تفعيل
�آليات عمل �للجنة عل��ى كافة �لم�ستويات
�لوطنية و� إلقليمية و�لدولية �لتي أ��سبحت
جزء� �أ�سا�سيا ل يتجز�أ من �لجهود �لدولية
لمكافحة ع��دم �لنت�س��ار لأ�سلح��ة �لدمار
�ل�سام��ل ،وذل��ك لما له��ا من �أهمي��ة بالغه

لتحقيق �ل�سلم و�لأمن �لدوليين».
ودع��ا �لعتيب��ي �إل��ى ت�سلي��ط �ل�سوء
على �لقطاع��ات �لتي تتطل��ب �أكبر قدر من
�لهتمام في ظل مخاطر �لنت�سار �لجديدة
ودعم �لخطط �لوطنية ذ�ت �ل�سلة بالقر�ر
� 1540لزيار�ت �لقطري��ة و�لإقليمية �لتي
تقوم بها �للجنة وفريق خبر�ئها مع �أهمية
�لأخذ بعي��ن �لعتبار بالظ��روف �لخا�سة
للدول في تنفيذ تد�بير مكافحة �لنت�سار.
و�أك��د «�ن �لكوي��ت عب��رت ع��ن قلقها
في أ�كث��ر من منا�سب��ه إ�ز�ء �لتحديات �لتي
تو�جهها منظومة منع �نت�سار �أ�سلحة �لدمار
�ل�سامل في �لعالم �لي��وم فاإن �نت�سار هذه
�ل�سلح��ة وتز�يد خط��ر وقوعها ف��ي �أيدي
جه��ات فاعلة من غي��ر �لدول ه��ي م�سائل
تثير قلقا كبير� خا�سة في ظل تنامي خطر
� إلرهاب وتز�يد ب ؤور �ل�سر�ع وعدم �ل�ستقر�ر
في عالمنا �ليوم».
و��س��ار �ل��ى �ن ه��ذ� �لم��ر يجعل من
�إمكانية ح�سول تلك �لجهات من غير �لدول
عل��ى �أ�سلح��ة �لدم��ار �ل�سام��ل وتطويرها
و��ستخد�مها و�لتج��ار بها �م��ر و�رد وذو
عو�قب وخيمة من �ل�سعب �لتنب ؤو بها.
و�أو�سح �لعتيب��ي �أن �لتقييم �ل�سائب
للطبيعة �لمتطورة لخطر �لنت�سار و�لتقدم
�ل�سريع ف��ي مج��ال �لعل��م و�لتكنولوجيا
ف�سل عن �ل�ستجابة ف��ي �لوقت �لمنا�سب
باتخاذ تد�بير وقائية و��ستباقية «ينبغي
أ�ن ي�سبح من مهامنا �لرئي�سية».
و�كد «�أهمية تحقيق عالمية هذ� �لم�سار
�لحي��وي �ذ ل يمك��ن �أن ننتظ��ر حت��ى يتم
��ستخد�م تل��ك �ل�سلحة من قب��ل �لجهات
�لفاعلة من غي��ر �لدول فالوقاي��ة خير من
�لعلج ونوؤكد على حر�س �لكويت و�لتز�مها
�لثاب��ت بالعمل وب�سكل ن�س��ط في �لتنفيذ
�لفعال لقر�ر�ت مجل�س �لأم��ن ذ�ت �ل�سلة
في مجال مكافحة �لإره��اب ومنع �نت�سار
�أ�سلحة �لدمار �ل�سامل».

أ�علنت � ألمانة �لعامة ل ألوقاف تقديم إ��سهامات قدرها  785أ�لف دينار للجهات
�لحكومية و�لخيرية لتنفيذ م�سروع ولئم �إفطار �ل�سائم د�خل �لكويت لعام 2019
�لتز�ما ب�سروط �لو�قفين على عادتها �ل�سنوية.
وقال نائب �لأمي��ن �لع��ام للم�س��ارف �لوقفية ب��� «�أمانة �لأوق��اف» من�سور
�ل�سقعبي في ت�سريح �سحافي �أم�س �ن �سرف ريع �لأوقاف �لم�سروطة على �إفطار
�ل�سائمين ياأتي �سعيا من �لأمانة لتن�سيق �لجهود وتعزيز �ل�سر�كة �لمجتمعية مع
�لم ؤو�س�سات �لحكومية و�لخيرية �لكويتية.
و�أ�ساف �ن (�أمانة �لأوقاف) ب�سفتها �لناظرة على هذه �لأوقاف حري�سة على
تعزيز و�سائج �لتعاون مع هذه �لجه��ات لإقامة ولئم �لإفطار طو�ل �سهر رم�سان
�لكريم.
و�أو�سح �ن �لمان��ة قدمت ه��ذه �لمبالغ �إل��ى �لجهات �لحكومي��ة و�لخيرية
�لمتعاونة معها في �ل�سنو�ت �ل�سابقة لما لديها من خبر�ت طويلة في هذ� �لمجال
في تقديم وجبات �فطار �ل�سائمين عالية �لجودة كما ونوعا في �لعديد من �لم�ساجد
و�لمو�قع و�لمر�كز �لتي يكثر �لمحتاجون من �رتيادها.
و�أ�سار �إلى �لجه��ات �لحكومية و�لخيرية �لم�ساركة ف��ي تنفيذ م�سروع ولئم
�لإفطار د�خل �لكويت لهذ� �لعام وهي جمعية �سن��دوق �إعانة �لمر�سى وجمعية
�لإ�سلح �لجتماعي وجمعي��ة �إحياء �لت��ر�ث �لإ�سلمي وجمعي��ة �ل�سيخ عبد�ه
�لنوري �لخيرية ولجنة �لتعريف بالإ�سلم وبنك �لكويت للطعام.
ولفت إ�لى تنفيذ � ألمانة م�س��روع ولئم � إلفطار خارج �لكوي��ت هذ� �لعام عن
طريق وز�رة �لخارجية �لكويتية.
و�أعرب عن �سكره للو�قفين و�لو�قفات على جهودهم وم�ساعيهم �لجليلة في
خدمة �لمجتمع و�لعم��ل �لخيري ولجميع �لجهات �لخيري��ة �لمتعاونة في تنفيذ
م�سرف ولئم �لإفطار �لذي يع��زز �لتكافل �لجتماعي بي��ن �لم�سلمين وغيرها من
�لم�ساريع �لخيرية �لتي تهدف �إلى تنفيذ �سروط �لو�قفين وو�سول �لخير لأهله.

الرفاعي :موضوعات مهمة أمام مؤتمر
«الصحة العالمية»

خال كلمة الكويت أمام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

السفير معرفي :حماية دول الخليج من التنظيمات اإرهابية تتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا
❞ تفعيل أوج���ه ال��ت��ع��اون ال��دول��ي اإق��ل��ي��م��ي وال��ث��ن��ائ��ي لتحقيق م��زي��د م��ن ااس��ت��ق��رار
❞ ض��������رورة ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون ال�����دول�����ي ف����ي م���واج���ه���ة ال���ج���ري���م���ة ال��م��ن��ظ��م��ة
�أك��دت �لكوي��ت �س��رورة تكثي��ف جه��ود
�لمجتمع �لدول��ي وتوحيد �ل�سيا�س��ات �لدولية
للعمل على �لت�سدي لمعدلت �لجر�ئم وخا�سة
�لمنظمة منها �لتي ت�سه��د «�زدياد� خطير� تمتد
آ�ث��اره لتعبر �لح��دود �لوطني��ة با إل�ساف��ة إ�لى
�سلتها �لمتنامية مع � ألن�سطة � إلرهابية».
ج��اء ذلك ف��ي كلم��ة �لكوي��ت �لت��ي �ألقاها
�سفيره��ا ل��دى �لنم�س��ا وممثله��ا �لد�ئ��م ل��دى
�لمنظمات �لدولية في فيينا �سادق معرفي �أمام
�جتماعات �ل��دورة �ل�  28للجنة من��ع �لجريمة
و�لعد�ل��ة �لجنائي��ة �لتي ب��د أ�ت أ�عماله��ا �ليوم
�لثنين.
وقال معرفي �إنه في �سي��اق �لتز�م �لكويت
بالمب��ادئ �لتي تر�سخ��ت من خ��لل د�ستورها
وت�سريعاتها �لوطنية فاإنها على يقين تام باأهمية
و�سرورة تفعي��ل �أوجه �لتع��اون �لدولي �سو�ء
� إلقليمي �و �لثنائي لتحقيق مزيد من �ل�ستقر�ر
و�لمن �لوطني و�لدولي ومن ث��م تهيئة �لمناخ
لتتفرغ �ل��دول لخط��ة �لأم��م �لمتح��دة للتنمية
�لم�ستد�مة .2030
و��سار في هذ� �ل�سدد �لى �أن �ن�سمام �لكويت
�لى لجنة �لمم �لمتحدة لمنع �لجريمة و�لعد�لة
�لجنائية للفترة ( )2021 - 2019أ�تى رغبة منها
في � إل�سهام نحو تعزيز أ�طر �لتعاون �لدولي.
وبين �أن �لمب��ادئ �لتي �أر�سي��ت في �إعلن
�لدوحة �أك��دت �أن �لتنمية �لم�ستد�م��ة و�سيادة
�لقانون تعد�ن م��ن �لم�سائل �لتي ترتبط ب�سكل
وثيق ومتكام��ل في تحقي��ق �لنتائ��ج �لتنموية
و��ستقر�ر �ل�سعوب ورفاهها.
كما �عرب ع��ن �للت��ز�م �لم�ست��رك و�لعمل
�لم�ستمر ف��ي تحقيق �سيادة �لقان��ون ومكافحة
مظاهر �لجريمة كافة م��ع �لتقيد بمبادئ حقوق
�لإن�سان مع تب��ادل �لممار�س��ات �لف�سلى دوليا

لتح�سين أ�نظمة �لعد�لة وت�سهيل �لو�سول إ�ليها
وبالتالي تحقيق هدف �إر�ساء �لموؤ�س�سات �لفعالة
ذ�ت �لنز�ه��ة و�لخا�سعة لإج��ر�ء�ت �لم�ساءلة
و�لحوكمة.
و��ستعر�س رئي�س �لوفد �لكويتي �لإجر�ء�ت
�لوطنية �لتي �تخذتها �لكويت لتطبيق ما ورد في
�لمقرر�ت �ل�سابقة من مبادئ و أ�طر قائل إ�نه «في
�لجان��ب �لمتعلق بالتنمي��ة �لم�ستد�مة وتعزيز
�سيادة �لقانون تم �عتماد خطة �لتنمية �لوطنية
تطبيقا لروؤي��ة دولة �لكوي��ت  2035و�لتي �أتت
�عتر�فا من دولة �لكويت ومو�كبة لقر�ر �لجمعية
�لعام��ة ل ألم��م �لمتح��دة  1/70لخط��ة �لتنمية
�لم�ستد�مة لع��ام  2030و�لمعن��ون ب(تحويل
عالمنا)».
وبي��ن �ن �لخط��ة �لوطنية لدول��ة �لكويت
ت�سمنت بند� يخت�س بالإد�رة �لحكومية �لفعالة

وذلك من أ�جل إ��سلح �لممار�سات � إلد�رية وتعزيز
معايير �ل�سفافية و�لم�ساءل��ة وبالتالي تحقيق
�لأهد�ف �لمرجوة نحو تطبيق �أف�سل للموؤ�س�سات
�لمعنية بالعد�لة و�إنفاذ �لقانون.
وفي �طار �لمو�كبة �لت�سريعية لتلك �لأهد�ف
لفت �لى ��سد�ر دولة �لكويت ع��دة قو�نين منها
إ�ن�ساء �لهيئة �لعام��ة لمكافحة �لف�ساد و� ألحكام
�لخا�سة بالك�سف عن �لذمة �لمالية وقانون حول
مكافحة جر�ئم تقني��ة �لمعلومات بالإ�سافة �إلى
قانون مخت�س بحقوق �لطفل وقانون �آخر ب�ساأن
�إن�ساء �لديو�ن �لوطني لحقوق �لإن�سان.
وق��ال �س��ادق معرف��ي �ن حماي��ة م�سالح
دول مجل���س �لتعاون �لخليجي م��ن �لتنظيمات
و�لع�سابات �لجر�مية و�لرهابية تتطلب تن�سيقا
�قليمي��ا ودولي��ا �ذ ل يمك��ن لدول��ة بمفرده��ا �ن
تت�سدى لتهديد�ت �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية.

و��س��اف �ن ه��ذ� �لجتماع يكت�س��ب �همية
بالغة من ناحية �لمو��سيع �لمدرجة على جدول
�عماله وكون��ه ي�سكل فر�سة هام��ة ل�ستعر��س
�ل�ستعد�د�ت �لجارية لموؤتمر �لمم �لمتحدة �ل� 14
لمنع �لجريمة و�لعد�لة �لجنائية �لمزمع عقده في
(كيوتو) باليابان في �بريل .2020
و��س��ار ف��ي ه��ذ� �ل�س��دد �ل��ى جمل��ة م��ن
�لمو��سيع �لمت�سلة بمكافحة �لجريمة �لمنظمة
و�لوقاية منها في مختلف �نحاء �لعالم بما فيها
�لرهاب وغ�سل �لمو�ل وغيرهما من �لجر�ئم �لتي
باتت تهدد �لدول و��ستقر�رها.
و�و�سح �ل�سفير معرفي �ن �لوفود �لحا�سرة
في هذ� �لجتم��اع �ستناق���س �ي�س��ا �ل�سيا�سات
و�ل�ستر�تيجيات �لتي يتعين عل��ى دول �لعالم
��ستخد�مه��ا بدعم م��ن �لمم �لمتح��دة لمو�جهة
تحديات �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية بمختلف
��سكالها.
و��ساف �ن �لدورة �لحالية �لتي �نطلقت يوم
�م�س وت�ستمر خم�سة �يام �ستبحث في جملة من
�لمحاور من بينها دور وم�سوؤولية �نظمة �لعد�لة
�لجنائي��ة ف��ي من��ع ومكافح��ة �لجريم��ة بد�فع
�لكر�هية و�لتع�سب و�لتميي��ز بمختلف ��سكاله
علوة على ��ستعر��س خطة �لتنمية �لم�ستد�مة
لعام  2030و�لتركيز ب�س��كل خا�س على �لهدف
�ل 16لهذه �لخطة �لمتعلق بن�سر �ل�سلم و�لعد�لة
وبناء موؤ�س�سات قوية.
وفي هذ� �ل�س��دد ��سار �ل�سفي��ر معرفي �لى
�ن �ل�سن��ة �لحالية تعد بالغ��ة �لهمية بالن�سبة
لخطة �لتنمية �لم�ستد�مة ول �سيما ما يتعلق منها
بالهدف �ل� 16لذي من �لمنتظر �ن تتم مر�جعته
ف��ي �لجتم��اع �لمقب��ل للمجل���س �لقت�س��ادي
و�لجتماعي �لذي �سيعقد على م�ستوى رفيع في
�سهر يوليو �لقادم.

نفت ما يتم تداوله بشأن توزيع مجموعة منها

«الزراعة» :توزيع القسائم الزراعية والجواخير وفق ضوابط خاصة
❞ ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة ل����دراس����ة أض�������رار ش���ج���رة «ال���ك���ون���اك���ارب���س» ع�����ار ع����ن ال��ص��ح��ة
❞ «ال���ك���ون���وك���ارب���س» ل��ه��ا آث����ار إي��ج��اب��ي��ة ..وس��ل��ب��ي��ة ع��ن��د زراع���ت���ه���ا ب��ش��ك��ل خ��اط��ئ
�أكدت �لهيئة �لعامة ل�سوؤون �لزر�عة و�لثروة �ل�سمكية �أن عملية
توزيع �لق�سائم �لزر�عية و�لجو�خير تتم وفق �سو�بط خا�سة نافية
ما يتم تد�وله ب�ساأن توزيع مجموعة من �لجو�خير� ،ذ �سيتم �لعلن
في �ل�سحف �ليومية �لر�سمية في حال قيام �لهيئة باأي توزيع.
وقالت �لهيئة في بيان �سحافي أ�م�س �ن ما يتم تد�وله أ�ي�سا
ب�ساأن ت�سكيل لجنة مع وز�رة �ل�سحة ووفد متخ�س�س من هولند�
لدر��س��ة �لأ�س��ر�ر �لناتجة عن �سج��رة (�لكوناكارب���س) عار عن
�ل�سحة د�عية �إل��ى �لرجوع للم�سادر �لر�سمية ف��ي �لهيئة للتاكد
من �سحة �لمعلومة.
و�أ�سافت �ن �سجرة (�لكونوكارب�س) تم ��ستقد�مها �إلى �لكويت
عام  1988ل�ستخد�مها في �لم�ساريع و أ�ن�سطة �لتخ�سير �لمختلفة

وتطوير وتح�سين �لمنظر �لجمالي في �لزر�عات �لتجميلية مو�سحة
�أن هذه �ل�سجرة لها قدرة على تحمل �لعو�مل �لبيئية في �لمناطق
�لقاحلة وتحمل �لظروف �لبيئي��ة �لقا�سية مثل �رتفاع و�نخفا�س
درجات �لحر�رة.
و أ�و�سح �ن (�لكونوكارب�س) تزرع غالبا في �لمناطق �ل�ساحلية
لما لها م��ن قدرة ف��ي مقاوم��ة �لملوحة �لعالي��ة �ذ يت��م تكاثرها
و�إنتاجها عن طريق �لعقلة �لطرفية مع ��ستخد�م محفز نمو جذري.
وذكر �لبيان �أنها منت�سرة في جميع مناطق �لكويت ولها �آثار
�إيجابية و�أخرى �سلبية وذلك عندما يتم زر�عتها ب�سكل خاطئ �أو
عند �إهمالها وعدم رعايتها بطريقة �سحيحة.
وبين أ�ن نظام �سجرة (�لكونوكارب�س) �لجذري �سطحي

و�أفقي وذو كفاءة عالية لتتبع م�سدر �لمياه و�ل�ستفادة من
رطوبة �لترب��ة كما يح��وي نظامها �لجذري عل��ى �سعير�ت
جذرية ناعمة تتغلغ��ل ب�سهولة في ثغ��ور �لأنابيب �لتالفة
للبني��ة �لتحتية لذلك م��ن �ل�سروري �لتاأكد م��ن عدم وجود
أ�نابيب أ�و قنو�ت قريبة من مكان زر�عتها.
و �أ �س��ار �إ ل��ى �أ ن��ه ين�س��ح بع��دم زر�ع��ة �أ �سج��ار
(�لكونوكارب�س) بالقرب من �لمباني ب�سبب �سر�هة نظامها
�لجذري للماء مما قد ي�سبب �أ�سر�ر� بالبنية �لتحتية ولأنابيب
�لمياه و�ل�س��رف م�سيفا �نه��ا ت�ستخدم ك�سي��اج وم�سد�ت
للرياح ف��ي �لمناطق �ل�سحر�وي��ة �لمك�سوفة وف��ي �لمز�رع
ولتجميل �لطرق �ل�سريعة.

�كد �لوكيل �لم�ساع��د ل�س��وؤون �لخدمات �لطبي��ة �لم�ساندة ب��وز�رة �ل�سحة
�لكويتية �لدكتور فو�ز �لرفاعي أ�م�س �همية �لمو�سوع��ات و�لبنود �لمدرجة على
جدول أ�عمال �لجمعية �لعامة لمنظمة �ل�سحة �لعالمية هذ� �لعام ل�سيما مو�سوع
�لتغطية �ل�سحية �ل�ساملة.
جاء ذلك في ت�سريح �دلى به �لرفاعي لوكالة �لنب��اء �لكويتية (كونا) على
هام�س م�ساركته في �أعمال �لدورة �ل�  72للجمعية �لعامة لمنظمة �ل�سحة �لعالمية
و�لمنعقدة في �لفترة ما بين �ل�  20و�ل�  28من مايو �لجاري.
و��ساف �لرفاع��ي أ�ن �لم�ساركي��ن �سيناق�س��ون �ي�سا �لح��و�ل �ل�سحية في
�لر��س��ي �لفل�سطينية �لمحتلة بما فيه��ا �لقد�س �ل�سرقية وف��ي �لجولن �ل�سوري
�لمحتل.
وذك��ر �ن �لجمعية �لعامة �ستبح��ث �ي�سا في ملفات ��ستئ�س��ال مر�س �سلل
�لطفال و�سلمة �لمر�سى وتاأثير �لتغي��ر�ت �لمناخية على �ل�سحة و�لبيئة ف�سل
عن �تاحة �لدوية و�للقاحات �ل�سا�سية.
وت�سارك دولة �لكويت في �عمال هذه �لدورة بوفد من وز�رة �ل�سحة يتر أ��سه
وزير �ل�سحة �ل�سيخ با�سل حمود �ل�سباح.

«الهال ااحمر» :توفير حضانات اأطفال
الخدج في عدة مستشفيات يمنية

قال نائب رئي�س مجل�س �لد�رة في جمعية �لهلل � ألحمر أ�نور �لح�ساوي أ�م�س
�إن �لجمعية �ستوفر ح�سانات �لطفال �لخدج في عدة م�ست�سفيات بمحافظات يمنية.
و��ساف �لح�ساوي في ت�سريح �سحافي بعد �نط��لق حملة �لتبرعات �لتي
ت�ستمر �سهر� �أن �لم�ست�سفيات �ستكون في محافظ��ات (�سبوة وح�سرموت و�أبين
وعدن ولح��ج ومارب و�سقط��ري وتعز و�لج��وف) د�عيا �لمتبرعي��ن لدعم جهود
�لجمعية �لن�سانية.
و�عرب عن بالغ �سكره إلد�ره مجمع �لفنيوز على �لتعاون و�لتن�سيق لجمع
�لتبرعات ل�سالح �لطفال حديثي �لولده في �ليمن.
وقال �ن �لجمعية من خلل حملة �لتبرعات �ستوفر ح�سانات �لطفال و�جهزة
ومعد�ت خا�سة بغرف ح�سانات �لطفال موؤكد� �همية تقديم رعاية �سحية متميزة
للطفال �لخدج وحديثي �لولدة و�إنقاذهم من �لموت.
وذكر �لح�ساوي �ن هناك ن�سبة عالية من �لوفيات بين �لطفال �لخدج وحديثي
�لولدة في �لمحافظات �ليمنية م�سير� �لى �لحاجة �لملحة لزيادة �لح�سانات في
�لم�ست�سفيات نظر� للنزوح �لكبير جر�ء �لأزمة �ليمنية.
و�أكد �ن �لجمعي��ة ت�سعى �لى �لم�ساهمة في �إنقاذ حي��اة �لطفال في مختلف
�لمحافظات �ليمني��ة و�لم�ساهمة في �لتوعي��ة و�لوقاية من م�ساعف��ات �لأمر��س
و�لأوبئة بين �لطفال حديثي �لولدة.
و�و�سح �ن��ه يمكن �لتبرع ع��ن طريق (كي.ن��ت) في مجمع �لفني��وز �أو عبر
�لدخول عل��ى �لموقع � إللكترون��ي للجمعية د�عي��ا �لجميع إ�ل��ى �ل�ستجابة لهذه
�لحملة و�لت�سابق بالخير�ت.
و��ساد �لح�ساوي بال�سر�كة �لن�سانية �لتي تجمع بين �لجمعية و�د�رة مجمع
�لفنيوز في حملت �لتبرعات �لتي نظمت موخر� لدعم �لمحتاجين و�لمت�سررين
جر�ء �لكو�رث �لطبيعة �و �لأزمات �لن�سانية.

