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وزير الخارجية ترأس وفد الكويت في الدورة
غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية
تر�أ�س ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية �أم�س وفد الكويت
امل�شارك يف ال���دورة غري العادية ملجل�س
جامعة الدول العربية على امل�ستوى الوزاري
بدعوة من دول��ة فل�سطني ال�شقيقة ملناق�شة
م�ستجدات الق�ضية الفل�سطينية.
وكانت لل�شيخ �صباح اخلالد مداخلة جدد من
خاللها موقف الكويت الثابت واملبدئي يف
الوقوف بجانب ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق
ودعم ق�ضيتهم العادلة لكونها ق�ضية العرب
الأ�سا�سية واملركزية.
كما ا�ستعر�ض ال�شيخ �صباح اخلالد مواقف
الكويت ودورها يف جمل�س الأمن لدعم الق�ضية
الفل�سطينية وذل���ك خ�لال ع�ضويتها غري
الدائمة للفرتة  2019 - 2018وفق الثوابت
واملرجعيات الأممية والدولية املتعارف بها
يف هذا ال�ش�أن.
لا م��ن م�ساعد وزي��ر
و���ض��م وف��د ال��ك��وي��ت ك� ً
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية ال�سفري ال�شيخ الدكتور
�أحمد النا�رص وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
الوطن العربي ال�سفري فهد العو�ضي ومندوب
الكويت الدائم لدى جامعة ال��دول العربية
�أحمد البكر وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية.

• الشيخ صباح اخلالد خالل ترؤسه الوفد

«الخارجية» تعلن توليها ملف األسرى والمفقودين
�أعلنت وزارة اخلارجية توليها اخت�صا�صات اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون
الأ�رسى واملفقودين ومتابعتها مللف ق�ضية الأ�رسى واملفقودين
وذلك بناء على املر�سوم  329ل�سنة  2018الذي ينهي عمل هذه
اللجنة.
و�أكدت «اخلارجية» يف بيان �صحايف �أم�س ،حر�صها على ا�ستمرار

تقدمي اخلدمات لذوي الأ�رسى واملفقودين داعية �إياهم لتحديث
بيانات االت�صال بهم وذلك من خالل املراجعة ال�شخ�صية للوزارة
يف ال�ش�ؤون القن�صلية بال�شويخ ،م�شرية �إلى �أن �ساعات املراجعة
تكون من � 9صباحا �إلى  1بعد الظهر ،ولال�ستف�سار االت�صال على
الهواتف  22225726و.22225736

المطيري :نسعى لتهيئة المباني العامة
لتكون مالئمة لذوي اإلعاقة
كتب �صالح الدهام:
ك�شف رئي�س ق�سم العالج بالعمل يف
م�ست�شفى الطب الطبيعي والت�أهيل
ال�صحي حممد املطريي عن تن�سيق
بني الق�سم والهيئة العامة ل�ش�ؤون
ذوي االع��اق��ة لتهيئة املباين
العامة يف الدولة لتكون مالئمة
ل���ذوي االع��اق��ة لي�سهل تنقلهم
وا�ستقالليتهم يف احلياة اليومية،
م ��ؤك��د ًا احل�صول على املوافقة
املبدئية لالجتماع م��ع املدير
العام ل�رشح اخلدمات التي يقدمها
تخ�ص�ص العالج بالعمل ولعر�ض
كيفية اجراء الالزم بالتعاون مع
اجلهات املخت�صة لتهيئة جميع
مباين الدولة والدوائر احلكومية.
ولفت يف ت�رصيح �صحايف الى ان
تخ�ص�ص العالج بالعمل يعد احد

التخ�ص�صات الطبية امل�ساندة
التي تخت�ص بعالج املر�ضى عن
طريق وظائفهم احلياتية والروتني
اليومي وتعديل البيئة وا�ستخدام
�أجهزة تعوي�ضية بحيث ي�صل الى
مرحلة اال�ستقاللية التامة واالعتماد
على الذات ،علما ب�أن ق�سم العالج
بالعمل مب�ست�شفى الطب الطبيعي
والت�أهيل ال�صحي يعترب الوحيد
على م�ستوى م�ست�شفيات ومراكز
وزارة ال�صحة.
وبني املطريي ان اهم االخت�صا�صات
ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت مظلة ق�سم
العالج بالعمل هي «اختبار لياقة
لرخ�صة القيادة والتكامل احل�سي
وال��ك��را���س��ي املتحركة و�أنظمة
اجللو�س وت�أهيل القدرات الذهنية
واالدراكية وعيادة اجلبائر وعيادة
متكني الو�صول».

• محمد املطيري

واعلن عن اقامة العديد من االن�شطة
التوعوية م�ستقبال لتوعية املر�ضى
بتخ�ص�ص العالج بالعمل ،مبينا ان
الق�سم قد �أقام العديد من االن�شطة

منها ال��ي��وم ال��ت��وع��وي ملر�ضى
الت�صلب الع�صبي املتعدد MS
الذي �أقيم حتت �شعار «�أحالمي مثل
�أحالمك» ،وكان يهدف الى تو�ضيح
دور العالج بالعمل مع اال�شخا�ص
احل���ام���ل�ي�ن مل���ر����ض الت�صلب
الع�صبي ،مو�ضحا ان مر�ضى
الت�صلب الع�صبي يعانون بعد
فرتة من الزمن من تدهور احلالة
ال�صحية مثل خلل يف القدرات
اجل�سدية واحل�سية وال��ق��درات
الذهنية واالدراكية ،والتي ت�ؤثر
على ا�ستقاللية املري�ض واعتماده
على االخرين ،فكان مهم ًا تو�ضيح
دور ال��ع�لاج بالعمل م��ع مثل
هذه احل��االت والطرق العالجية
املعتمدة عاملي ًا لتطوير �صحتهم
او احلفاظ على هذه القدرات من
التدهور.

وزير الصحة تفقد المرضى الكويتيين

بمستشفى مايو كلينيك األميركي
قام وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�����ص��ب��اح ،ب��زي��ارة املر�ضى
الكويتيني املبتعثني للعالج
مب�ست�شفى مايو كلينيك -رو�ش�سرت
يف والي��ة ميني�سوتا الأمريكية
لالطمئنان على �صحتهم ولالطالع
على الرعاية املقدمة �إليهم.
وقالت وزارة ال�صحة يف بيان
�صحايف ان ال��وزي��ر بحث مع
مدير عام امل�ست�شفى واملديرين
التنفيذيني �آف��اق و�سبل تطوير
ال��ع�لاق��ات ال�صحية وت��ب��ادل
اخلربات والتخ�ص�صات املختلفة
وفر�ص تدريب اطباء كويتيني
ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وامل���راك���ز
التخ�ص�صية الأمريكية.
و�أو���ض��ح��ت ان ال�شيخ با�سل
ال�صباح يقوم حاليا بجولة على
بع�ض امل�ست�شفيات الأمريكية
التي تعالج مر�ضى كويتيني
لالطمئنان عليهم واال�ستماع
الى ما يواجهونه من م�صاعب
وعقبات يف تلقي العالج.
و�أ���ش��ارت ال��ى �أن ال��وزي��ر قام
بتوجيه املكتب ال�صحي يف
وا�شنطن التخاذ جميع االجراءات
لتذليل ت��ل��ك امل�����ص��اع��ب على
املر�ضى ومرافقيهم خالل لقائه
م�س�ؤويل املكتب.
و�أفاد البيان ب�أن وزير ال�صحة
�أو�صى املكتب باالهتمام �أكرث
باملر�ضى الكويتيني و�إبالغه
ب����أي م��ع��وق��ات ق��د ت ��ؤث��ر على
�صحتهم مبينا انه �سوف يلتقي
ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ر���ض��ى خالل
زي���ارت���ه ل��ل��والي��ات املتحدة
لال�ستماع الى �آرائهم وم�شكالتهم
ومقرتحاتهم.

• الشيخ باسل الصباح خالل زيارته ألحد املرضى

وي�ضم الوفد الر�سمي املرافق
رئي�س املكتب ال�صحي يف وا�شنطن
د.علي العنزي ووكيل الوزارة
امل�ساعد للخدمات عبدالعزيز
الط�شة ومديرة العالقات الدولية

يف ال���وزارة د.رح��اب الوطيان
ومديرة م�ست�شفى مبارك نادية
اجلمعة ورئ��ي�����س ق�سم القلب
بامل�ست�شفى ال�صدري د.عبدالله
العنزي.

الجيش ينفذ رماية تدريبية
بالذخيرة الحية

• خريطة توضح موقع التدريب

�أعلن اجلي�ش تنفيذ القوة البحرية
رماية تدريبية بالذخرية احلية
يومي غد وبعد غ��د ،من ال�ساعة
ال�سابعة �صباحا حتى ال�سابعة
م�ساء.
وق���ال اجلي�ش يف ب��ي��ان �صحايف
مل��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه املعنوي
والعالقات العامة �أم�س� ،إن التدريب
�سيكون يف ميدان الرماية البحري
وامل�شار �إليه على م�سافة  16.5مي ً
ال
بحري ًا �رشق ر�أ�س اجلليعة امتدادا
جلزيرة ق��اروه مب�سافة � 6أميال
بحرية �رشق ر�أ�س الزور امتدادا �إلى
جزيرة �أم املرادم.
و�أه��اب بجميع الأخ��وة املواطنني
واملقيمني من مرتادي البحر عدم
االقرتاب من املنطقة املذكورة �آنفا
خالل الفرتة املعلنة حر�صا على
�سالمة اجلميع.

المرحلتان الثانية والثالثة تشمالن «البالول» و«الشعم» نوفمبر المقبل

«معهد األبحاث» أطلق  120ألف سمكة شعم وسبيطي في المياه اإلقليمية
كتب فار�س عبدالرحمن:

• أثناء إطالق أسماك الشعم والسبيطي

�أطلق معهد الكويت للأبحاث العلمية
�أم�����س ،نحو � 120أل���ف �سمكة من
نوعي «ال�شعم وال�سبيطي» يف املياه
الإقليمية الكويتية على خم�س دفعات
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة
والهيئة العامة للزراعة وال�ثروة
ال�سمكية.
وق��ال��ت امل��دي��رة ال��ع��ام��ة للمعهد
د�.سمرية عمر ،خالل �إطالق احلملة
الثالثة من م�رشوع «�إث��راء املخزون
ال�سمكي» �إن هذه احلملة تدعو �إلى
وق��ف ال�صيد اجلائر والتدمري غري
امل�����س ��ؤول للبيئة البحرية الذي
ي�ضعف ت�أثري هذه اجلهود وي�ؤثر �سلبا
على مردودها التنموي املتوقع.
و�أك��دت �أن املعهد تعاون �سابقا مع
جهات وطنية عدة بحملتي امل�رشوع
الأولى والثانية عامي  2014و2015
ويوا�صل خطته يف ا�ستثمار نتائج
�أبحاثه يف جمال ا�ستزراع الأ�سماك
وتربيتها واحل��ف��اظ على املخزون
ال�سمكي الطبيعي.
و�أ�ضافت �أن حمالت املعهد ذات بعدين
تنموي يتمثل يف زي���ادة املخزون
ال�سمكي وت��وع��وي ع�بر امل�شاركة
يف عملية الإط�لاق من جهات وطنية
وف��ئ��ات تطوعية وجم��م��وع��ات من
طالبات وطالب الكويت.
و�أو�ضحت �أن املعهد ا�ستخدم تقنية

جديدة يف هذه احلملة متيز الأ�سماك
ب��ع�لام��ات ل��ون��ي��ة لت�سهيل عملية
متابعتها وحت��دي��د م��دى ا�ستفادة
املخزون منها و�ستتوا�صل احلملة
على مدى �شهرين عرب ثالث مراحل
على �أن تبد�أ اليوم املرحلة الأولى يف
�شمال جون الكويت.
وذكرت �أن املرحلة الثانية �ستكون
يف �شهر نوفمرب املقبل و�سيتم خاللها
نقل �أ�سماك «البالول» �إلى حمميات
طبيعية و�أخ��رى �صناعية يف جنوب
جون الكويت باال�ستعانة مبجموعة
من الغوا�صني.
و�أف��ادت عمر ب ��أن املرحلة الثالثة
�ستكون يف نهاية ال�شهر ذاته ب�إطالق
�أ�سماك «ال�شعم» من دائ��رة الزراعة
البحرية وال�ثروة ال�سمكية التابعة
للمعهد مبنطقة ال�ساملية ومب�شاركة
جمموعة كبرية من الطلبة.
وقالت �إن حمالت �إطالق الأ�سماك يف
املياه الإقليمية الكويتية ت�أتي من
�ضمن �إ�سهامات املعهد يف تعزيز الأمن
الغذائي و�إحدى �صور اال�ستثمار وو�ضع
�أ�س�س حماية املخزونات ال�سمكية من
التدهور �إ�ضافة �إلى حماية التنوع
الإحيائي يف البيئة البحرية وتطوير
تقنية زراعة الأ�سماك والروبيان.
و�أكدت عمر تعاون املعهد مع اجلهات
املخت�صة لتكثيف اجلهود وتوحيدها
ملواجهة االنخفا�ض املتوا�صل يف
كميات الأ�سماك املحلية خ�صو�صا

«ال��زب��ي��دي وال�سبيطي والهامور
وال�شعم والنقرور وال�شيم».
من جهته قال حممد غالب نيابة عن
املدير العام لهيئة الزراعة ال�شيخ
حممد اليو�سف� ،إن الهيئة تتولى
الأع��م��ال املتعلقة بتنمية الزراعة
بقطاعاتها النباتية واحليوانية
وتطويرها وتنمية الرثوة ال�سمكية
وحمايتها والإ�رشاف على عمليات �صيد
الأ�سماك وتنظيمها مبا يكفل تنمية
الرثوة ال�سمكية.و�أكد غالب �أن �أهمية
م�رشوع «�إث���راء املخزون ال�سمكي»
تكمن يف �أن��ه ن��واة لربنامج �إع��ادة
ت�أهيل املخزون ال�سمكي امل�ستنزفة
نتيجة ال�صيد اجلائر الفتا �إلى دعم
هيئة الزراعة جهود معهد الأبحاث يف
جمال تربية الأحياء املائية وتفريخ
و�إنتاج يرقات وا�صبعيات الأ�سماك
والق�رشيات البحرية.
و�أ�ضاف �أن الهيئة �سعت منذ �إن�شائها
�إلى حماية وتنمية الرثوة ال�سمكية
عرب ال�سيا�سات والإجراءات التحفظية
التي ت�سعى حلماية �أماكن التكاثر
وموا�سم التزاوج للأ�سماك والروبيان
من خالل حظر ال�صيد يف جون الكويت
ومل�سافة ثالثة �أميال من ال�شواطئ
وحظر �صيد بع�ض الأنواع االقت�صادية
خ�ل�ال م��و���س��م ال��ت��ك��اث��ر «الزبيدي
والروبيان وامليد».
و�أو�ضح �أن الهيئة تعمل �أي�ضا على
بناء املخزون ال�سمكي واملحافظة

عليه ب�إعطاء الأ�سماك فر�صة للتكاثر
ولو مرة واحدة على الأقل عرب حتديد
فتحات ال�شباك القانونية وحتديد
الأطوال القانونية للأ�سماك امل�سموح
ب�صيدها وت�سويقها.
من جانبه قال املدير العام للهيئة
العامة للبيئة رئي�س جمل�س ادارتها
ال�شيخ عبدالله الأحمد� ،إن احلملة
التي �أطلقت �أم�س هي الثالثة وخا�صة
ب�أ�سماك «ال�شعم» مبينا �أن املراحل
املا�ضية �شهدت �إطالق �أنواع متعددة
من الأ�سماك الثراء املخزون ال�سمكي.
و�أعرب عن الأمل يف زيادة هذه احلمالت
وتعاون ال�صيادين للمحافظة على
املخزون ال�سمكي يف الكويت الفتا
�إلى �أن املخزون ال�سمكي تراجع يف
فرتة �سابقة ولكن بف�ضل هذه اجلهود
بد�أ يزداد.بدوره قال مدير امل�رشوع
خالد العبدالإله� ،إن ه��ذا م�رشوع
يهدف �إلى توعية الن�شء با�ستقطاب
�أكرث من  40مدر�سة من وزارة الرتبية
�إ�ضافة �إلى هدفها بزيادة املخزون
ال�سمكي �إذ مت �إلقاء �أ�سماك كثرية
ومتنوعة يف جون الكويت لأنه حممية
تتكاثر فيها الأ�سماك.
وذكر �أنه مت �إطالق � 120ألف �سمكة يف
حني مت يف املراحل املا�ضية �إطالق
� 22ألف �سمكة علما ب�أن حجم الأ�سماك
التي يتم �إطالقها حاليا �أك�ثر من
خم�سني غراما مقارنة يف ال�سابق �إذ
كان حجمها �ستة غرامات.

