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مثل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية في افتتاح اجتماع املنظمة العربية للهالل والصليب األحمر 

اجلار الله: الكويت تسعى ملواجهة آثار الكوارث اإلنسانية في العالم

انطالق حملة رمضانية جديدة حتت شعار »صدقاتكم أجر وعافية«

6 ماليني دينار  الشرهان: »إعانة املرضى« أنفق نحو 
2018 10 آالف حالة داخل الكويت في  على 

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية 
ص��ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى الدكتور 
محمد الشرهان أمس أن الصندوق 
أنفق 984ر5 مليون دي��ن��ار )نحو 
679ر19 مليون دوالر أمريكي( على 
عشرة آالف و147 حالة مرضية في 

عام 2018 داخل الكويت.
وأش��اد الشرهان في كلمة خالل 
م��ؤمت��ر صحفي مبناسبة انطالق 
حملة رمضانية جديدة حتت شعار 
)صدقاتكم أج��ر وع��اف��ي��ة( بالدعم 
اخليري الالمحدود من مؤسسات 
الكويت الرسمية، مبينا أن سمو أمير 
البالد ال��ذي تبوأ مقام قائد العمل 
اإلنساني يأتي في مقدمة املتبرعني 
حيث اصبحت الكويت في عهد سموه 
م��رك��زا للعمل اخل��ي��ري واإلنساني 

العاملي.
وأف��اد بأن املساعدات التي قدمها 
الصندوق تشمل مصاريف العالج 
وتركيب سماعات طبية وعالج عقم 
وزراع���ة نخاع ومستلزمات طبية 
وكفالة اسر مرضى أقعدهم املرض 

عن طلب الرزق.
وأوض���ح أن امل��س��اع��دات شملت 
ايضا أج��ه��زة نطق وأج��ه��زة طبية 
وأدوية عامة وكذلك توفير عدسات 
طبية ون��ظ��ارات اض��اف��ة ال��ى دعم 
اص��ح��اب االم���راض األك��ث��ر انتشارا 
ك��م��رض��ى ال��ق��ل��ب وال��ت��ه��اب الكبد 
الوبائي وتصلب الشرايني والكلى 
والروماتيود والسكر والسرطان 

والتهاب األعصاب والقوقعة.
وأوض��ح أن األنشطة التوعوية 
واألن��ش��ط��ة ال��ص��ح��ي��ة وامل��ع��ارض 
الطبية التي يقيمها الصندوق تقدم 
فحص السكر والضغط في املساجد 
وال��ش��رك��ات واملجمعات التجارية 

وغيرها للمواطنني واملقيمني.
وق����ال إن ال��ل��ج��ن��ة اخل��ارج��ي��ة 
بالصندوق حترص على ان تتحرك 
مبظلة رسمية وتنسيق مع وزارة 
اخلارجية وسفارات دول��ة الكويت 
م��ؤك��دا العمل على حتقيق أه��داف 

الصندوق اإلنسانية.
وذك��ر أن الصندوق أق��ام 139 
م��ش��روع��ا خ��ارج��ي��ا ف��ي 21 دول��ة 
خل���دم���ة اجل����رح����ى وامل���رض���ى 
واملصابني زادت تكلفتها على مليون 
و223 الف دينار كويتي )نحو 733 

الف دوالر أمريكي(.
وأض����اف أن إلدارة ال��ن��ش��اط 
اخلارجي في الصندوق دورا بارزا 
في تخفيف حدة الفقر على الكثير 
من االخ��وة في اليمن الشقيق كما 
خففت وط��أة ج��راح املصابني من 
الالجئني السوريني وق��دم��ت لهم 
دع��م��ا كبيرا بعد أن تعاقدت مع 
مستشفيات باألردن ولبنان وتركيا 
وعاجلت اآلالف اجلرحى واملصابني 
وساهمت في توفير اطراف صناعية 

لكثير من احملتاجني.
وقال إنه مت أيضا توفير عشرات 
س��ي��ارات االس��ع��اف واق��ام��ة مئات 
م��ن ال��ع��ي��ادات امل��ي��دان��ي��ة املتنقلة 

داخ��ل سورية ووزع��ت اآلالف من 
ال��ص��ي��دل��ي��ات واالدوي�����ة ووف���رت 
الكثير م��ن املستلزمات الطبية 
للنازحني السوريني.وأكد أنه مت في 
الوقت نفسه دعم املرضى في الدول 
الفقيرة مثل تشاد والنيجر والهند 
وبوركينا فاسو وباكستان ومصر 

وبنغالديش والسودان وغيرها.
وكشف ال��ش��ره��ان ع��ن ع��دد من 
األنشطة والفعاليات اإلنسانية 
التي يقدمها الصندوق للمرضى 
ال��ف��ق��راء ع��ل��ى ص��ع��ي��د األن��ش��ط��ة 
الداخلية واخلارجية في الكويت 
والدول اإلسالمية والتي تستهدف 
ف��ئ��ة امل��رض��ى امل��ع��س��ري��ن.وث��م��ن 
التفاعل االيجابي من العديد من 

الشركات واملؤسسات الكويتية 
مع مشاريع اجلمعية اإلنسانية 
ووج��ود مثل ه��ذه الشركات التي 
تقدر قيمة الشراكة االجتماعية 
وتفعل دورها في القيام بواجباتها 

اإلنسانية.
واش����ار ال���ى ال����دور اإلي��ج��اب��ي 
والتعاون ال��ذي تلمسه اجلمعية 
م��ن م��ؤس��س��ات ال��دول��ة الرسمية 
وع��ل��ى رأس��ه��ا وزارات الصحة 
والشؤون واخلارجية في تسهيل 
عمل اجلمعية في خدمة املجتمع.
وش��ك��ر ال��ش��ره��ان ك��ل احملسنني 
وأه���ل اخل��ي��ر ال��ذي��ن يتواصلون 
مع مشاريع اجلمعية اإلنسانية 
سائال الله ان يجزيهم خير اجلزاء 

على م��ا يقدمونه م��ن دع��م خيري 
إلخوانهم الفقراء. من جانبه أكد 
عضو مجلس االدارة ورئيس ادارة 
ال��ع��الق��ات العامة واالع���الم وليد 
الربيعة في كلمة مماثلة أن الكويت 
كانت ومازالت مصدر فخر واعتزاز 
ألبنائها لدورها الكبير في العمل 
اخليري واالغاثي ما جعلها منوذجا 

عامليا في العطاء االنساني.
م��ن جهته أش���اد امل��دي��ر ال��ع��ام 
جلمعية ص��ن��دوق إع��ان��ة املرضى 
ج��م��ال ال��ف��وزان ف��ي كلمة مماثلة 
ب��ت��ف��اع��ل احمل��س��ن��ني وأه���ل اخلير 
املتبرعني من املواطنني واملقيمني 
مع املشاريع اإلنسانية التي تقدمها 

اجلمعية في داخل الكويت.

املعتوق: تستهدف حشد اجلهود اإلنسانية وحث احملسنني لتلبية احتياجات  احملتاجني

الهيئة اخليرية تطلق حملتها الرمضانية 
حتت شعار »بادر بخيرك«

أع��ل��ن رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلس���الم���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة امل��س��ت��ش��ار 
بالديوان األميري الدكتور عبدالله 
امل��ع��ت��وق أم���س ع��ن إط����الق حملة 
الهيئة الرمضانية لهذا العام حتت 
شعار )ب��ادر بخيرك( عبر مختلف 
وسائل اإلعالم وموقعها االلكتروني 

واملنصات االجتماعية.
وقال املعتوق الذي يشغل منصب 
املستشار اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في تصريح صحفي إن احلملة 
تستهدف حشد اجلهود اإلنسانية 
وح���ث احمل��س��ن��ني أف����رادا وش��رك��ات 
للعمل على تلبية احتياجات شرائح 
واس��ع��ة م��ن ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني 
وضحايا األزمات اإلنسانية مبختلف 
أن��ح��اء العالم. وأض���اف أن احلملة 
تتيح أمام املتبرع الكرمي العديد من 
اخليارات واملشاريع اخليرية حتت 
شعارها الرئيسي )ب��ادر بخيرك( 

ومنها ب��ن��اء املساجد وح��ف��ر االب��ار 
وك��ف��ال��ة االي��ت��ام وإغ��اث��ة امل��رض��ى 
بهدف تنويع البدائل واعطاء املتبرع 

الفرصة لالختيار من بينها.
وحول مشروع إفطار الصائم دعا 
املعتوق أصحاب األي��ادي البيضاء 
وأه��ل البذل والعطاء ال��ى دع��م هذا 
امل��ش��روع امل��وس��م��ي ال���ذي ستنفذه 
الهيئة ف��ي 39 دول��ة ب��ق��ارات آسيا 
وافريقيا وأوروب����ا بالتعاون مع 
املكاتب اخلارجية و53 جهة خيرية 
م��ع��ت��م��دة ل���دى وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الكويتية. ولفت إلى أن هذا املشروع 
يهدف إل��ى مساعدة األس��ر املتعففة 
التي تعاني وط��أة الفقر في العالم 
وخاصة ال��دول املنكوبة ومساعدة 
األقليات املسلمة ومد جسور التعاون 

مع املجتمعات الفقيرة.
وأش��ار إل��ى إن الهيئة رأت تتفيذ 
م��ش��روع إف��ط��ار ال��ص��ائ��م ف��ي شكل 

ت��وزي��ع ط���رود غ��ذائ��ي��ة على األس��ر 
مبعدل 21 ألف طرد طوال أيام الشهر 
الفضيل ويشتمل الطرد الذي يكفي 
أس��رة مكونة م��ن ستة أف���راد ط��وال 

الشهر على كميات منوعة من الغذاء.
وب���ني أن ال��ه��ي��ئ��ة س��ت��ق��دم عبر 
شركائها وجبات افطار لرواد املسجد 
األق��ص��ى ب��ح��وال��ي 3 آالف وجبة 
متوقعا أن يصل ع��دد املستفيدين 
من هذا املشروع املوسمي الى 130 
أل��ف شخص. وأش��ار ال��ى أن الهيئة 
ستضطلع بتدشني رحلتني خيريتني 
ملجموعة من الشباب خ��الل الشهر 
الفضيل لتنمية وعيهم باألوضاع 
اإلنسانية للفقراء والالجئني عبر 
امل��ن��ص��ات وال��ش��ب��ك��ات االجتماعية 
واالط���الع على أحوالهم وظروفهم 
املعيشية الصعبة في هذه املناسبة 
واإلسهام في دعم مشاريع احلملة من 

الفضاء امليداني.

د.عبدالله املعتوق

أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله 
أن الكويت تسعى من منطلق مسؤولياتها 
الدينية واألخالقية واإلنسانية إلى العمل 
بكل جهد ملواجهة آث��ار الكوارث اإلنسانية 
العالم السيما التي وقعت في اإلقليم العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اجلارالله ممثال 
ع��ن ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د ن��ائ��ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية في افتتاح 
االجتماع ال��� 44 للمنظمة العربية للهالل 
والصليب األحمر أمس االثنني الذي ينعقد 
حت��ت شعار )مبادئنا جتمعنا( ويستمر 

يومني.
وق���ال إن ال��ك��وي��ت استضافت ع��دد من 
مؤمترات املانحني وشاركت في رئاسة عدد 
آخ��ر منها وساهمت ف��ي تقدمي املساعدات 
اإلنسانية السخية التي أطلقت معها األمم 
املتحدة على الكويت مركزا العمل اإلنساني 
وعلى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
قائدا للعمل اإلنساني انطالقا من عملها في 
إطار ما تؤمن به من ثوابت راسخة ومبادئ 
ف��ي م��ج��ال دع��م وتعزيز العمل اإلنساني 

العاملي.
وأضاف »أننا نعيش في محيط جغرافي 
ضمت ح���دوده ص��راع��ات ون��زاع��ات قتلت 
ودم��رت وش��ردت فشكلت بتبعاتها كوارث 
إنسانية غير مسبوقة في عاملنا املعاصر 
عملت معها ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
واإلقليمية لتفادي آثارها وللجم تبعاتها 

ولرفع معاناة اإلنسان في هذا احمليط«.
وأش��اد اجلارالله بالدور ال��ذي تقوم به 
مؤسسات الهالل والصليب األحمر مؤكدا أن 
»لهذه املؤسسات دورا بارزا في مواجهة هذه 
الكوارث فلقد اجتهدمت في مواجهتها وعملتم 
على التخفيف من آثارها فشكلتم وحكوماتكم 
خلية عمل ساهمت ف��ي إي���واء املشردين 

وإطعام اجلائعني وإغاثة املنكوبني«.
وأوض��ح أن هذا األم��ر ساهم في تخفيف 
وط��أة تلك ال��ك��وارث اإلنسانية وه��و ال��دور 
الذي سجل له العالم التقدير والثناء ومما 

يدعو إل��ى األس��ى أن ال بارقة أم��ل تلوح في 
األف��ق النحسار تلك األزم���ات والصراعات 
وال دالالت على جلم تصاعد حدة الكوارث 
اإلنسانية األمر الذي يؤكد استمرار التطلع 

إلى جهودكم اخليرة ومساعيكم النبيلة.
وذكر أن هذا االجتماع يشكل فرصة لبحث 
ما مت إجنازه والتشاور حول تنسيق اجلهود 
للفترة القادمة متمنيا ألعمال االجتماع ال 44 
للمنظمة العربية للهالل والصليب األحمر 

التوفيق والسداد.
من جانبه عبر الدكتور هالل الساير في 
كلمة مماثلة عن خالص تعازيه وص��ادق 
م��واس��ات��ن��ه ألس���ر وض��ح��اي��ا االن��ف��ج��ارات 
التي استهدفت كنائس وف��ن��ادق ومرافق 
ف��ي العاصمة كولومبو أول أم��س األح��د 
داع��ي��ا امل��ول��ى العلي ال��ق��دي��ر أن مي��ن على 
املصابني بسرعة الشفاء وأن يتغمد الضحايا 

بالرحمة.
وأك��د الساير أن الهالل األحمر الكويتي 
على أمت االستعداد لتقدمي كافة أوجه الدعم 
اإلن��س��ان��ي واإلغ���اث���ي م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون 
والتنسيق م��ع ش��رك��اء العمل اإلنساني 
للمساعدة ف��ي تخفيف معاناة املصابني 
واجل��رح��ى وامل��ت��ض��رري��ن ج���راء احل���ادث 

اإلرهابي.
وقال إن الكويت تشعر بالفخر واإلعتزاز 
ملا تقدمه من املساعدات اإلنسانية واإلغاثية 

للدول التي تتعرض للكوارث أو من صنع 
اإلنسان بتوجيهات سامية من قائد العمل 
اإلنساني سمو أمير البالد الرئيس الفخري 

للجمعية.
وأش��ار إلى أن هذا االجتماع يأتي وسط 
ظروف مأساوية متر بها املنطقة العربية في 
ظل أزمات وكوارث إقليمية ودولية تتطلب 
تضافر اجلهود والتنسيق ملواجهة تداعياتها 
اإلنسانية لتخفيف العبء على الضحايا 

واملنكوبني.
ولفت إلى أهمية التعاون ما بني اجلمعيات 
والهيئات التي تعنى بالعمل اإلنساني مبا 
يخدم الشعوب العربية السيما في الوضع 
الراهن وما متر به املنطقة من نزاعات أسفرت 

عن أعداد كبيرة من النازحني والالجئني.
ودع���ا إل��ى مضاعفة اجل��ه��ود لتخفيف 
حدة تلك الكوارث اإلنسانية التي متر بها 
عدد من الدول العربية نتيجة النزاعات من 
خالل التنسيق والتشاور في نطاق املنظمة 
اضافة الى مكونات احلركة الدولية و تكثيف 
التنسيق ما بني الهيئات واجلمعيات مع 
املنظمات ال��دول��ي��ة األمم��ي��ة ذات العالقة 
حمل��اول��ة التخفيف م��ن م��ع��ان��اة الضحايا 

واملنكوبني.
وبني أن ما تقدمه املنظمة العربية للهالل 
األح��م��ر والصليب األح��م��ر ف��ي دع��م العمل 
اإلغاثي واإلنساني يأتي إدراك��ا مبقومات 

ذلك العمل وقيامها بدورها ضمن املنظمات 
اإلنسانية التي حملت على عاتقها خدمة 
املتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من 

صنع اإلنسان.
ولفت إل��ى أن )الهالل األحمر الكويتي( 
تتطلع إل��ى تنسيق عمل ع��رب��ي مشترك 
ملصلحة الفئات األكثر ضعفا في كل مكان 
مشيرا إل��ى أن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن قبل 
اجلمعية ت��أت��ي لتحقيق أه���داف احلركة 
الدولية للصليب األحمر وال��ه��الل األحمر 
املتثلة بتقدمي خدمات ومساعدات غذائية 
وإغ��اث��ي��ة وخ��دم��ات صحية للفئات األش��د 

ضعفا داخل الكويت وخارجها.
وذك��ر الساير أن أم��ام العمل اإلنساني 
حتديات كبيرة تفرض عليه أن يكون أكثر 
سرعة ليس فقط ملواجهة ال��ك��وارث ولكن 
للحد من وقوعها وذلك بإتخاذ إجراءات حتد 

منها وتقلل من آثارها.
بدوره قال األمني العام للمنظمة العربية 
 )ARCO( للهالل األحمر والصليب األحمر

الدكتور صالح السحيباني في كلمته إن 
األمانة العامة للمنظمة منذ تأسيسها قبل 
44 عاما حرصت على أن تكون لها بصمة 
واض��ح��ة ف��ي خ��ارط��ة العمل اإلنساني من 
خالل مسيرة مشرقة زاخرة بالعطاء منطلقة 
مببادرات إنسانية خيرة إلغاثة الالجئني 
وتضميد ج��راح��ات املصابني في الكوارث 

اإلنسانية.
وأض��اف السحيباني أن املنظمة سعت 
ومكوناتها م��ن جمعيات ال��ه��الل األحمر 
والصليب األحمر العربية على تكريس ثقافة 
العطاء بال مقابل وترسيخ أفضل معايير 
العمل اإلنساني وحتسني آلياته املتبعة 
ملواكبة املشهد اإلنساني املتغير باستمرار 

مبا يشهده من أزمات إنسانية.
وأوضح أن املنظمة استمرت مع مكوناتها 
م��ن اجلمعيات الوطنية ف��ي أداء دوره��ا 
املتألق خلدمة القضايا اإلنسانية بالعالم 
العربي ومنذ يناير 1975 حتى اليوم مضت 
املنظمة قدما في حراكها الفاعل ال��ذي يعد 

امتدادا ملسيرة اخلير والعطاء التي انتهجتها 
اجلمعيات الوطنية.

وأش���ار إل��ى أن م��ا تشهده بعض ال��دول 
العربية من موجات جلوء وتهجير ونزوح 
جعل املنظمة على صفيح ساخن من احلراك 
املستمر لتلمس حاجة الالجئني في أطراف 
ال���دول الشقيقة ف��ات��خ��ذت ش��ع��ار )العمل 
االنساني .. صناعة ومهارة( لتنقل هذا العمل 
اإلغاثي من صفة النجدة والفزعة املؤقتة إلى 

عمل مؤسسي مستمر.
وذكر أن املنظمة شجعت برامج التوأمة 
بني اجلمعيات الوطنية العربية واجلمعيات 
األخ���رى حيث مت التنسيق لتنفيذ برامج 
التنمية والتطوير من أجل إجناح املشاريع 
التي حتقق رسالة احلركة الدولية للصليب 

األحمر والهالل األحمر.
وق���ال إن���ه ف��ي إط���ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
لتفعيل اإلع��الم اإلنساني في دعم القضايا 
اإلنسانية فقد أطلقت األمانة العامة للمنظمة 
العربية قاعدة بيانات إلكترونية لالعالميني 

واإلعالميات املهتمني باإلعالم اإلنساني.
وأكد أن املنظمة تسعى إلى تعزيز التواصل 
والتنسيق بني اجلمعيات الوطنية اإلنسانية 
العربية واجلمعيات األخرى وكذلك املنظمات 
الدولية ملواصلة دوره��ا اإلنساني النبيل 
في تفعيل الشراكات اإلقليمية والدولية.
وب��ني أن املنظمة تعمل على تنمية امل��وارد 
املالية واالستثمارية للمنظمة ومكوناتها من 
اجلمعيات الوطنية وتكوين جهاز تنسيق 
فعال للمواقف املشتركة في احملافل الدولية 
ومركز توثيق فاعل للجهود وإصدار تقارير 
سنوية ذات مصداقية عن العمل اإلنساني في 

الوطن العربي.
وشهد حفل االفتتاح عرض فلم وثائقي 
عن جمعية الهالل األحمر الكويتي وتوزيع 
دروع تذكارية للشخصيات الفاعلة في 
العمل اإلنساني والتطوعي كبار احلضور 
باإلضافة إل��ى افتتاح معرض للرسومات 

والصور وحملة التبرع بالدم.

الشرهان يتوسط الفوزان والربيعة خالل املؤمتر الصحفي
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خالد اجلاراللهد. هالل الساير

ال������س������اي������ر: ال�����ك�����وي�����ت ت����ش����ع����ر ب����ف����خ����ر واع��������ت��������زاز مل��ا 
ت�����ق�����دم�����ه م��������ن م�������س�������اع�������دات ل��������ل��������دول امل�����ت�����ض�����ررة

ال�����س�����ح�����ي�����ب�����ان�����ي: »امل�����ن�����ظ�����م�����ة ال������ع������رب������ي������ة« س���ع���ت 
إل�����������ى ت������ك������ري������س ث������ق������اف������ة ال�������ع�������ط�������اء ب��������ال م����ق����اب����ل 

هيئة الغذاء تشارك ب� »املنتدى الدولي 
لسالمة األغذية والتجارة« في جنيف

أع��ل��ن��ت الهيئة ال��ع��ام��ة للغذاء 
والتغذية الكويتية مشاركتها اليوم 
في املنتدى الدولي لسالمة االغذية 
والتجارة الذي سيعقد مبقر منظمة 
التجارة العاملية في جنيف ويستمر 

يومني.
وقالت نائب املدير العام للشؤون 
الفنية رئيس اللجنة العليا لسالمة 
األغ��ذي��ة ف��ي الهيئة ال��دك��ت��ورة رمي 
الفليج ل��� )ك��ون��ا( أم��س إن الهئية 
تشارك في هذا املنتدى الهام ملناقشة 
م��وض��وع س��الم��ة األغ��ذي��ة ك��ون أن 
الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على 
اس��ت��ي��راد ال��غ��ذاء م��ن مختلف دول 

العالم.
وأض���اف���ت ال��ف��ل��ي��ج أن ال��ت��ح��دي 
ي��ك��م��ن ف��ي ض��م��ان س��الم��ة ال��غ��ذاء 
املستورد ووص��ول��ه إل��ى املستهلك 
داخل الكويت وضمان تيسير حركة 
جتارته لضمان توفير األمن الغذائي 

والصحي املصاحب لهذه التجارة.
وأوضحت أن املنتدى يأتي حتت 
عنوان )مستقبل سالمة االغ��ذي��ة.. 
حتويل املعلومات إل��ى آل��ي��ات عمل 
للمستهلكني واالقتصاديات والبيئة( 
مضيفة أنه األول من نوعه الذي يعقد 
بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية 
)WTO( ومنظمة الصحة العاملية 
)WHO( ومنظمة الزراعة واالغذية 

.)FAO(
وأش��ارت إل��ى أن املنتدى يناقش 
أه��م التحديات التي تواجه سالمة 
األغذية كتطور الصناعات الغذائية 
ودور التطور التكنولوجي للحد 
من املخاطر املنقولة بالغذاء وسن 
ال��ق��وان��ني املنظمة حل��رك��ة جت��ارة 
االغ��ذي��ة.وذك��رت أن إن��ش��اء الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية بقانون 112 
لسنة 2013 واع��ت��م��اده��ا للعناية 
ب��ال��غ��ذاء داخ���ل ال��ك��وي��ت وض��م��ان 

سالمته وصالحيته للمستهلك لذلك 
فإن مشاركة الهئية في املنتدى يأتي 
لتعزيز دورها احليوي للوقوف على 
أحدث املستجدات في موضوع سالمة 

األغذية.
ولفتت إل��ى أن مشاركة الهيئة 
في أعمال هيئة الدستور الغذائي 
)كودكس( على هامش هذا املنتدى 
يعكس ال���ت���زام ال��ك��وي��ت بتطبيق 
املواصفات الدولية لألغذية املتداولة 
داخ����ل ال���دول���ة ل��ض��م��ان ج��ودت��ه��ا 

لالستهالك االدمي.
وأف�����ادت ب���أن امل��ن��ت��دى يتضمن 
م��ن��اق��ش��ة أه��م��ي��ة م��ش��ارك��ة جميع 
ال��دول في إق��رار السياسات العاملية 
امل��وح��دة لسالمة األغ��ذي��ة ولضمان 
حرية انتقال األغذية السليمة بني 
دول العالم وضمان أحكام الرقابة 
الغذائية عليها مبا ال يؤثر على حركة 

التجارة العاملية.

صور أرشيفية من أحد مشاريع إفطار الصائم للعام املاضي


