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في برقيتي شكر بعثهما لصاحب السمو وسمو ولي العهد

أعرب عن تقدير الكويت لجهود قوات حفظ السالم في أفريقيا

الجراح :إشادة األمير بجهود «الداخلية»
في أزمة األمطار وسام على صدورنا

• حريصون على بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين

بعث نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية الفريق متقاعد
ال�شيخ خالد اجل��راح بربقيتي
�شكر �إل���ى �سمو �أم�ي�ر البالد
و�سمو ويل عهده الأمني ردا على
برقيتيهما اللتني �شكرا فيهما
جهود منت�سبي وزارة الداخلية
خالل فرتة الأمطار الغزيرة التي
تعر�ضت لها البالد.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان
�صحايف« :بعث ال�شيخ خالد
اجل��راح بربقية �شكر �إل��ى �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
رد ًا على ال�برق��ي��ة ال��ت��ي بعث
بها �سموه تقديرا على اجلهود
التي بذلتها خمتلف القطاعات
الأمنية يف ال��وزارة وامل�شاركة

• الشيخ خالد اجلراح

الفعالة يف التعامل مع الأحداث
وامل�ستجدات ال��ت��ي �صاحبت
هطول الأم��ط��ار الغزيرة التي

�شهدتها البالد».
وذك��ر البيان ان ال�شيخ خالد
اجلراح قال يف الربقية« :ببالغ
ال�شكر وخال�ص االمتنان تلقيت
وجميع �أبنائك منت�سبي وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ث��ن��اء �سموكم على
اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها خمتلف
القطاعات الأم��ن��ي��ة يف وزارة
الداخلية وامل�شاركة الفعالة
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأح�����داث
وامل�ستجدات ال��ت��ي �صاحبت
هطول الأم��ط��ار الغزيرة التي
�شهدتها البالد».
وق��ال ال�شيخ خالد اجل��راح يف
برقيته« :معربني ل�سموكم عن
اع��ت��زازن��ا ب�إ�شادتكم الأبوية
ال�سامية فهي و�سام على �صدورنا

ودافع ملزيد من العطاء وان ما
حتقق ما هو �إال بتوفيق الله
ثم التعاون املتميز واملثمر
بني خمتلف ال��وزارات واجلهات
احلكومية والأهلية واملواطنني
م�ؤكدين ل�سموكم حر�ص �أبنائك
على بذل كل ما يف و�سعهم من
�أج��ل احلفاظ على �أم��ن الوطن
واملواطنني».
وتابع بقوله« :حفظ الله �سموكم
و�أحاطكم بعنايته و�أدام على
وطننا العزيز ازده��اره يف ظل
قيادتكم احلكيمة والر�شيدة».
و�أ�ضاف البيان ان ال�شيخ خالد
اجلراح بعث بربقية مماثلة �إلى
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد.

بوشهري للمواطنين :اطمئنوا ...الحكومة مهتمة بكم

الصبيح :استقبال طلبات التعويض
للمتضررين ...األحد
كتب �أحمد احلربي:

ك�شفت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
االقت�صادية هند ال�صبيح ،انه
اعتبارا من الأح��د املقبل �سيبد�أ
ال��ف��ري��ق املخت�ص بتعوي�ضات
املواطنني يف ا�ستقبال طلبات
التعوي�ض عن اال��ضرار الناجمة
عن �سوء الأحوال اجلوية وموجة
الأمطار الغزيرة التي تعر�ضت لها
البالد خالل اال�سبوع املا�ضي.
و�أو�ضحت ال�صبيح التي تر�أ�ست
اي�ضا ف��ري��ق متابعة ومعاجلة
تداعيات م�شكلة االمطار وال�سيول،
ان ا�ستقبال طلبات التعوي�ض
�سيكون يف مقر الهيئة العامة
للتعوي�ضات يف منطقة ال�شامية
م�شرية الى انه يجري االن اعداد
النماذج واالج����راءات املتعلقة
با�ستقبال ط��ل��ب��ات التعوي�ض
للمت�رضرين والتي ترتبت على
هطول االمطار بغزارة وتعر�ض

بع�ض ممتلكات املواطنني الى
التلف.
�إل���ى ذل���ك ،تفقد وك��ي��ل وزارة
الكهرباء وامل���اء رئي�س فريق
درا�سة وتقييم الو�ضع االن�شائي
للم�ساكن املت�رضرة م��ن موجة
الأمطار الأخرية حممد بو�شهري،
عددا من امل�ساكن يف القطعة «»1
مبنطقة الفحيحيل لتقييم الأ�رضار
ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه��ا ورف���ع تقرير
�إلى اللجنة العليا لدرا�سة �آلية
التعوي�ض.
وقال بو�شهري�« :إن اجلولة جاءت
تنفيذا ل��ق��رار جمل�س ال���وزراء
خ�لال اجتماعه الأ�سبوعي قبل
�أيام بتكليف فريق برئا�سة وزير
ال�����ش ��ؤون االجتماعية والعمل
ووزير الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
هند ال�صبيح ملتابعة ومعاجلة
تداعيات م�شكلة الأمطار وال�سيول
وا�ستقبال طلبات التعوي�ض عن
الأ�رضار التي ترتبت عليها».
وطم�أن �أ�صحاب امل�ساكن املت�رضرة

• هند ال�صبيح

ب�أن «احلكومة مهتمة بهم» ،معربا
عن �أمله يف �أن يعودوا �إلى م�ساكنهم
يف �أقرب وقت ممكن م�شريا �إلى �أن
موجة الأمطار ت�سببت يف �أ�رضار
متنوعة حلقت بعدد من البيوت
بع�ضها �أ�صابته �أ�رضار ج�سيمة.
وي�ضم الفريق وزارات الداخلية
والأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة واملالية

والكهرباء واملاء و�إدارة الفتوى
وال��ت����شري��ع وب��ل��دي��ة الكويت
وامل��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية
ال�سكنية.
وكلف الفريق بعدة مهام منها
�إعداد النماذج والإجراءات املتعلقة
با�ستقبال طلبات التعوي�ض عن
الأ�رضار التي ترتبت على الأمطار
الغزيرة وال�سيول خالل الأ�سبوع
ال��ق��ادم وتخ�صي�ص مقر الهيئة
العامة للتعوي�ضات �سابقا لهذا
الغر�ض ليتم اتخاذ الالزم يف �ش�أن
�سبل الدعم املمكنة للمت�رضرين.
وم��ن مهام الفريق �أي�ضا �إعطاء
الأولوية لأ�صحاب امل�ساكن التي
تعر�ضت ل�ل�أ��ضرار الإن�شائية
اجل�سيمة التي ال ت�سمح بال�سكن
فيها والت�أكد من �سالمتها و�ضمان
�صالحيتها لال�ستخدام لتمكني
�أ�صحابها من العودة لل�سكن فيها
وت�أمني مقومات اال�ستقرار لها
وذل��ك مع توفري ال�سكن املالئم
حلني االنتهاء من ذلك.

«الجمرك الجوي» :ال خسائر للبضائع
خالل السيول
كتب حم�سن الهيلم:

�أك��د مدير �إدارة اجلمرك اجلوي
حممد احل��م��ي��دي ،ان تعليمات
مدير عام الإدارة العامة للجمارك
امل�����س��ت�����ش��ار ج��م��ال اجل��ل�اوي،
بت�شكيل ف��رق عمل يف خمتلف
املنافذ اجلمركية ،وم��ن بينها
ف��ري��ق عمل يف اجل��م��رك اجلوي
خالل �سقوط �أمطار اخلري الأ�سبوع
املا�ضي �ساهم يف تدفق الب�ضائع
وخ�����ص��و���ص��ا امل����واد الغذائية
والب�ضائع �رسيعة التلف والأدوية
وامل��ع��دات ال����ضروري��ة للجهات
العاملة يف الدولة كوزارة ال�صحة

ِ
ال�صلة بالدعم
واجل��ه��ات ذات
ال��ل��وج�����س��ت��ي و��شرك��ة الأدوي����ة
والأغذية جمدد ًا الت�أكيد على ان
فريق عمل اجلمرك اجلوي �ساهم
ب�شكل �رسيع يف �إنهاء �إج��راءات
دخول الب�ضائع �إلى البالد.
و�أ�ضاف احلميدي« :لله احلمد مل
حت�صل خ�سائر تذكر للب�ضائع
امل�ست�أمنة لدى اجلمارك وان ما
حدث كان جمرد ت�رسيبات مياه
الأمطار وقد انح�رصت يف بع�ض
الأبنية التابعة للمنفذ وجرى
ح����صره��ا وال��ت��ع��ام��ل معها من
خالل القنوات الفنية والإداري��ة
وجار �إتخاذ ما يلزم من �إجراءات

م�ستقبلية ملنع تكرارها».
وتوجه مدير �إدارة اجلمرك اجلوي
بال�شكر والتقدير �إلى املدير العام
للجمارك نوابه واملدراء واللذين
عملوا بروح الفريق الواحد مثمن ًا
ت��واج��د ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادي�ين يف
غرفة التحكم وال�سيطرة للتوجيه
وجتاوز �أية م�شكالت.
وحر�ص احلميدي على الإ�شادة
باجلنود املجهولني من مدققني
ومفت�شني جمركيني واللذين عملوا
بجد و�إخال�ص و�إتقان وكان لهذا
العمل املخل�ص الدور الأكرب ونواة
�إجن��اح خطط اجلمارك يف �رسعة
تدفق الب�ضائع بي�رس و�أمان.

• حممد احلميدي

العتيبي :نطالب بتمثيل عربي عادل
في مجلس األمن
�أك��دت الكويت ان موقف الدول
الأع�����ض��اء يف ج��ام��ع��ة ال���دول
العربية ب�ش�أن عملية �إ�صالح
جمل�س الأمن هو املطالبة بتمثيل
عربي دائم بكامل ال�صالحيات يف
فئة املقاعد الدائمة يف حال �أي
تو�سيع م�ستقبلي للمجل�س.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها مندوب
الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي ،نيابة
ع��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
خ�ل�ال مناق�شة ب��ن��د «م�س�ألة
التمثيل العادل يف جمل�س الأمن
وزي��ادة عدد �أع�ضائه وامل�سائل
ذات ال�صلة» �أم�س ال�3أول.
و�أ���ش��ار العتيبي ال��ى �أن عدالة
التمثيل تتطلب ك��ذل��ك متثيال
عربيا متنا�سبا �ضمن فئة املقاعد
غ�ير ال��دائ��م��ة يف جمل�س الأم��ن
املو�سع.
وقال انه «يف الوقت الذي ت�شهد
الأم��م املتحدة عمليات متعددة
للإ�صالح لتعزيز دورها ومتكينها
من مواجهة ما ي�شهده املجتمع
ال���دويل م��ن حت��دي��ات متعاظمة
ف�إن م�س�ألة �إ�صالح جمل�س الأمن
والتمثيل ال��ع��ادل يف ع�ضويته
تعد اح��دى الركائز الأ�سا�سية
لعملية اال�صالح ال�شامل للأمم
املتحدة».
وقال�« :أمامنا حتديات عدة خا�صة
مب�س�ألة �إ�صالح جمل�س الأمن ومن
�أبرزها حق النق�ض «فيتو» الذي
�ساهم التع�سف يف ا�ستخدامه من
قبل بع�ض الدول اخلم�س الدائمة
الع�ضوية يف ح��االت عديدة يف
النيل من م�صداقية عملية اتخاذ
القرار يف جمل�س الأمن».
و�أكد ان الهدف الرئي�سي والأ�شمل
لعملية �إ���ص�لاح جمل�س الأم��ن

• من�صور العتيبي يلقي كلمة الكويت

وتو�سيع ع�ضويته هو �ضمان �أن
تكون املجموعات اجلغرافية
والإقليمية كافة ممثلة ب�شكل
عادل ومنا�سب يف ع�ضوية جمل�س
الأمن املو�سع.
من جهة �أخرى� ،أعربت الكويت
يف كلمة �أخرى �ألقاها العتيبي يف
جل�سة ملجل�س الأمن حول تعزيز
عمليات حفظ ال�سالم يف افريقيا
م�ساء �أم�س الأول ،عن تقديرها
واع��ت��زازه��ا ب ��أف��راد ق��وات حفظ
ال�سالم يف افريقيا وحول العامل
جم���ددة ال��دع��م جل��ه��ود ال���دول
االفريقية يف جمل�س الأم��ن مبا
يف ذلك عزمها طرح م�رشوع قرار
ب�ش�أن عمليات دعم ال�سالم.
وقال العتيبي« :ان ميثاق الأمم
امل��ت��ح��دة وف��ر مظلة للتعاون
الإقليمي وبعد  73عاما اتفقت
غ��ال��ب��ي��ة ال����دول الأع�����ض��اء يف
امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي �إع�ل�ان

مخلفات الحروب تعرض حياة اآلالف من األبرياء للخطر

الغنيم :الكويت أزالت  1.65مليون
لغم بري وبحري
�أك����دت ال��ك��وي��ت ���ض�رورة احلد
من خماطر الذخائر الع�سكرية
واملتفجرات من خملفات احلروب
حمذرة من �أنها تعر�ض حياة االالف
من الأبرياء للخطر وترتك �آثارها
الكارثية واملدمرة على البيئة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
القاها مندوبها الدائم لدى االمم
املتحدة يف جنيف واملنظمات
الدولية االخرى يف جنيف ال�سفري
جمال الغنيم ،امام اجتماع «الدول
الأط��راف املتعاقدة ال�سامية يف
اتفاقية حظر �أو تقييد ا�ستعمال
�أ���س��ل��ح��ة تقليدية معينة ميكن
اعتبارها مفرطة ال�رضر �أو ع�شوائية
الأثر» مبقر االمم املتحدة.
و�أو���ض��ح الغنيم« :ان خملفات
احلروب القابلة لالنفجار �ستظل
ت��ه��دد وت�����ش��وه امل��دن��ي�ين ب�شكل
ع�شوائي معر�ضة حياة االالف من
الأبرياء للخطر و�سترتك �آثارها
الكارثية وامل��دم��رة على البيئة
التي تعد الركيزة اال�سا�سية لل�سالم
والأمن والتنمية امل�ستدامة وذلك
حتى بعد انتهاء العمليات العدائية
وال�رصاعات واحلروب داخل حدود
النزاع وحميطة املبا�رش لفرتات
طويلة».
و�أ����ض���اف« :ان اال���س��ت��خ��دام غري
امل�ب�رر لتلك الأ���س��ل��ح��ة زاد من

• جمال الغنيم

الن�سب املئوية ل�ضحايا النزاعات
امل�سلحة خا�صة يف ظل الظروف
ال�سيا�سية املعقدة التي مير بها
العامل» ،كما �أكد «ان ت�صاعد حدة
ال����صراع��ات وط��ول ام��ده��ا �ساهم
ب�شكل مبا�رش يف انت�شار ان��واع
خمتلفة من الأ�سلحة التقليدية غري
امل�رشوعة وا�ستخدامها من قبل
اجلماعات االرهابية واملتطرفة».
وق����ا« :ان ك��ل ه���ذا يتطلب من
اجلميع تعزيز �سبل التعاون على
ال�صعيدين االقليمي والدويل ملنع
انت�شارها واالجت��ار بها للحفاظ
على ال�سلم والأمن الدوليني».
وبني ان الكويت قد عانت ب�شكل

منها  118مستمرة من خطط سابقة و 19جديدة

«التخطيط» :إدراج  137مشروع ًا في خطة التنمية المقبلة
كتب �أحمد احلربي:
�أعلن االمني العام للمجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية خالد مهدي
ان اجمايل امل�شاريع املدرجة يف
خطة التنمية  2019/2018وفقا
لتقرير املتابعة للربع الثاين من
اخلطة تبلغ  137م�رشوعا بينها
 118م�رشوعا م�ستمرة من خطط
�سابقة و 19م�رشوع ًا جديداً.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف عقده
�صباح �أم�س لالعالن عن نتائج
تقرير املتابعة ن�صف ال�سنوي من
خطة التنمية  2019/2018بح�ضور
مدير ادارة اع��داد ومتابعة تنفيذ
اخلطط والربامج �سعاد العو�ض.
وك�شف مهدي ع��ن نتائج تقرير
املتابعة فيما يتعلق مبقارنة
اعداد امل�شاريع ون�سب االنفاق على
م�شاريع اخلطة م�شريا الى ان خطة
التنمية ال�سنوية 2019/2018

�شهدت انخفا�ضا يف اعداد امل�شاريع
م��ق��ارن��ة بالعامني املا�ضيني،
بينما ارتفعت ن�سب االنفاق على
امل�شاريع فيها ،وق��د انخف�ض
عدد امل�شاريع من  279م�رشوعا
يف خطة  2017/2016ال��ى 149
م�رشوعا يف خطة  2018/2017ثم
الى  137م�رشوعا يف خطة العام
احلايل .2019/2018
وذك���ر ان اج��م��ايل االع��ت��م��ادات
املالية يف خطة التنمية ال�سنوية
 2017/2016بلغ  3مليارات دينار
بينما بلغ  2.9مليار دي��ن��ار يف
خطة  ،2018/2017و 3.8مليارات
دي��ن��ار يف خ��ط��ة ال��ع��ام احل��ايل
 ،2019/2018م�شريا الى ان اجمايل
االنفاق يف  2017/2016بلغ 672.9
مليون دينار و 514.5مليون دينار
يف  2018/2017بينما بلغ اجمايل
االنفاق يف خطة التنمية احلالية
مليار و 88مليون دي��ن��ار ،الفتا

ان ن�سبة امل�شاريع يف املرحلة
التنفيذية يف خطة 2017/2016
بلغت  %55بينما بلغت  %53يف
خطة  2018/2017ثم ارتفعت الى
 %58يف خطة التنمية ال�سنوية
.2019/2018
واو�ضح مهدي املوقف التنفيذي
مل����شروع��ات اخل��ط��ة ال�سنوية
 2019/2018ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد
امل�شاريع يف املرحلة التنفيذية 79
م�رشوعا وامل�شاريع يف املرحلة
التح�ضريية  42م�رشوعا باال�ضافة
الى عدد امل�شاريع التي مل تبد�أ
بعد والذي بلغ  16م�رشوعاً.
وحول التحديات التي تواجه تنفيذ
امل�رشوعات اعلن الدكتور مهدي
انها بلغت  538حتديا بينها 182
حتديا اداري��ا  103حتديا ماليا
 159حتديا فنيا و 78حتديا لدى
جهات رقابية و 16حتديا ال�سباب
ت�رشيعية كا�شفا انه مت حل 354

حتديا بن�سبة  %66من اجمايل
التحديات ال��ت��ي واج��ه��ت تنفيذ
امل�رشوعات.
من جانبها ،قالت مدير ادارة اعداد
ومتابعة تنفيذ اخلطط والربامج
يف االم���ان���ة ال��ع��ام��ة للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية �سعاد
العو�ض ان �إع��داد تقارير متابعة
خطط التنمية ال�سنوية ي�أتي يف
اطار االلتزام باملادة رقم  10من
القانون رقم  7يف �ش�أن التخطيط
التنموي وال��ت��ي تن�ص على ان
الوزير املخت�ص يقدم الى جمل�س
االمة تقارير املتابعة ربع ال�سنوية
بعد عر�ضها على املجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية واعتمادها من
جمل�س الوزراء م�شريا الى ان هذه
التقارير تعد دليال على ال�شفافية
وال��ت��ع��اون االي��ج��اب��ي ب�ين كافة
االط���راف امل�شاركة يف امل�سرية
التنموية.

االلتزامات امل�شرتكة الذي تناول
ق�ضايا منها ال�رشاكة كما ورد يف
مبادرة الأمني العام وهي العمل
من �أجل حفظ ال�سالم».
و�أ���ض��اف« :ل��ن جن��د مثاال على
ذلك �أبلغ من التعاون بني الأمم
املتحدة واالحتاد االفريقي لذلك
ف��ح��ري مبجل�سنا ال��دف��ع قدما
بتعاونه مع جمل�س ال�سلم والأمن
م�سرت�شدا بقراريه »2016« 2320
و »2018« 2378اللذين يربزان
االلتزام بتعزيز الأمن اجلماعي
وات��خ��اذ خ��ط��وات نحو املزيد
من التعاون مبا يف ذلك متويل
البعثات».
و�أع����رب العتيبي ع��ن تطلعه
ال�ستمرار املجل�س يف االهتمام
بق�ضايا ال��ت��ع��اون الإقليمي
م�شريا الى انه يعول على وحدة
ال����دول االف��ري��ق��ي��ة يف االحت���اد
وجمل�س الأمن.

• خالد مهدي خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

خا�ص م��ن امل���واد املتفجرة من
خملفات احل���روب �ش�أنها �ش�أن
معظم دول املنطقة وهو ما ي�شكل
تهديدات بيئية للنظم البيئية
الربية والبحرية.
و�أو�ضح ان الكويت حر�صت على
عمليات التطهري حر�صا منها
على حماية ارواح املواطنني
واملقيميني على حد �سواء حيث
ر�صدت �أن��واع خمتلفة من القنابل
وامل��ت��ف��ج��رات وب����د�أت يف �إزال���ة
املتفجرات م��ن خملفات احلرب
بعد التحرير مبا�رشة والتي زرعت
ب��ط��ول �سواحل الكويت الربية
والبحرية وحول من�ش�أتها النفطية
واالقت�صادية.
وق���ال« :ان الكويت متكنت بعد
جهود من �إزالة مليون و� 650ألف
لغم حتى الآن من بني نحو مليوين
لغم بري وبحري حيث قدرت تكلفة
تطهري الكيلو مرت مربع الواحد ما
بني  31و� 67ألف دوالر».
واو�ضح ان الكويت وانطالقا من
�سيا�ستها القائمة على اح�ترام
االتفاقيات واملعاهدات الدولية
وحفظ الأمن وال�سلم فقد اقر جمل�س
الأمة الكويتي يف عام  2015قانون
دائ��م جلمع الأ�سلحة والذخائر
واملفرقعات غري املرخ�صة من
خملفات الغزو.

