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وزير الخارجية استقبل سفيري إيطاليا وكينيا
ت�سلم نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد� ،أم�س ،ن�سخة من �أوراق اعتماد ال�سفري
اجلديد لإيطاليا لدى الكويت كارلو بالوت�شي.
و�أع��رب اخلالد خالل اللقاء عن �أطيب متنيانه لل�سفري
اجلديد ب�أن يحظى بكل التوفيق والنجاح يف مهام عمله لدى
الكويت وللعالقات الثنائية التي تربط البلدين املزيد من
النمو واالزدهار.
وح�رض اللقاء نائب وزير اخلارجية ال�سفري خالد اجلار
الله ،وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د� .أحمد
النا�رص ،وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املرا�سم ال�سفري
�ضاري العجران ،وع��دد من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية.
كما ا�ستقبل اخلالد� ،سفري كينيا علي عبا�س ،مبنا�سبة
انتهاء فرتة مهام عمله �سفريا لبالده لدى الكويت.
و�أ�شاد ال�شيخ �صباح اخلالد خالل اللقاء بجهود ال�سفري
خالل فرتة عمله لدى البالد و�إ�سهاماته التي قدمها يف �إطار
دعم وتعزيز العالقات الثنائية الطيبة التي تربط بني
البلدين.
وح�رض اللقاء م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د�.أحمد
النا�رص ،وعدد من كبار م�س�ؤويل وزارة اخلارجية.

• ال�شيخ �صباح اخلالد م�ستقب ً
ال �سفري ايطاليا

المشروع يطالب بوقف األعمال العدائية

الكويت وألمانيا وبلجيكا تدعو مجلس األمن
إلى التصويت لصالح قرار «إدلب»
دعت الكويت و�أملانيا وبلجيكا �أم�س جميع
اع�ضاء جمل�س الأم��ن ال��ى الت�صويت ل�صالح
القرار الذي يفر�ض وقفا فوريا الطالق النار يف
حمافظة ادلب �شمال غرب �سورية.
وق��ال ال�سفري االمل���اين ل��دى االم��م املتحدة
كري�ستوف هوي�سغن ال��ذي وق��ف ال��ى جانب
مندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة ال�سفري
من�صور العتيبي وممثل بلجيكا لدى جمل�س االمن
يف ت�رصيح لل�صحافيني «ان اتخاذ جمل�س االمن

الج��راء يف ادلب م�س�ؤولية م�شرتكة لالع�ضاء
ال�سيما ان االمم املتحدة حذرت عدة مرات من
ان الو�ضع يف ادلب قد ي�شكل ا�سو�أ ازمة ان�سانية
يف القرن الـ 21وال ميكن ملجل�س االمن ان يدع
ذلك يحدث» .ويطالب م�رشوع القرار جميع
االطراف بوقف االعمال العدائية فورا لتفادي
مزيد من التدهور يف الو�ضع االن�ساين «الكارثي»
يف حمافظة ادلب ابتداء من ال�ساعة  12ظهرا
بتوقيت دم�شق غد ًا ال�سبت � 21سبتمرب احلايل.

ومن املقرر ان ي�رشع جمل�س االمن بالت�صويت
على م�رشوع القرار االن�ساين يف ادلب.
وكان مندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي اعلن نهاية ال�شهر
املا�ضي ان الكويت واملانيا وبلجيكا قدمت
م�رشوع قرار �إلى جمل�س االمن حول ادلب حيث
�ستعمل مع اع�ضاء املجل�س كافة القراره بهدف
و�ضع حد لتدهور االو�ضاع االن�سانية ال�سيئة
يف ادلب.

نرحب باللقاءات التي جمعت سلفا كير وزعيم المعارضة

المنيخ :ضرورة تحقيق متطلبات المصالحة
واستدامة السالم في جنوب السودان
رح��ب��ت ال��ك��وي��ت ب��ال��ل��ق��اءات التي
جمعت رئي�س جنوب ال�سودان �سلفا
كري وزعيم املعار�ضة ري��اك م�شار
يف جوبا داعية �إلى حتقيق متطلبات
امل�صاحلة وامل�ساءلة وا�ستدامة
ال�سالم هناك.
كما رح��ب��ت يف كلمة ام���ام جل�سة
مبجل�س الأمن حول جنوب ال�سودان
�ألقاها نائب مندوبها الدائم لدى
الأمم املتحدة بدر املنيخ �أم�س الأول،
بالإعالن عن العمل نحو �إمتام �أكرب
قدر ممكن من خطوات املرحلة ما قبل
االنتقالية بحلول الـ  12من نوفمرب
ح�سب «االتفاق املن�شط لل�سالم».
و�أ����ش���اد امل��ن��ي��خ ك��ذل��ك ب��الإع�لان
ع��ن �إع����ادة ت�شكيل مفو�ضية نزع
ال�سالح والت�رسيح و�إع��ادة االندماج
وبا�ستمرار وقف �إطالق النار ،معربا
عن متنياته �أن يتجنب العمل على
جتميع وتوحيد ال��ق��وات الأ��ض�رار
امل�صاحبة لتلك العملية.
و�أعرب عن التطلع الغتنام ما تبقى
من هذه املرحلة الدقيقة واملهمة
داعيا جميع الأطراف التي مل تن�ضم
لركب العملية ال�سلمية لأن ت�سارع يف
ذلك مرحبا مبا �صدر عن بع�ضهم من
م�ؤ�رشات �إيجابية نحو عقد م�شاورات
بهذا ال�ش�أن.
وقال املنيخ «�إن الإجنازات املرحلية
يف حاجة ملتابعة من قبل الأطراف
الداخلية والإقليمية بدعم من الهيئة

• بدر املنيخ يلقي كلمة الكويت

احلكومية للتنمية يف �رشق �أفريقيا
«�إي��غ��اد» واالحت��اد الأفريقي والأمم
املتحدة �آخذين يف احل�سبان الدور
الإيجابي جلنوب ال�سودان يف دعم
العملية االنتقالية بال�سودان».
و���ش��دد ع��ل��ى ان حتقيق متطلبات
العدالة االنتقالية يف مرحلة ما بعد
النزاع يعد �أمرا يف غاية ال�رضورة
ل�ضمان امل�����ص��احل��ة وامل�ساءلة
وا�ستدامة ال�سالم .ورح��ب املنيخ
بالت�صاعد الن�سبي يف العودة بني
�صفوف النازحني والالجئني متطلعا
لأن ي�ضاعف املجتمع الدويل من دعمه

من �أج��ل تخفيف العبء الإن�ساين
عن ال�سكان من خالل دعم الأن�شطة
الإن�سانية يف جنوب ال�سودان خا�صة
فيما يتعلق بال�صحة والتعليم
والإ���س��ك��ان ل��ت��وف�ير بيئة مالئمة
ت�شجع على العودة الكرمية والآمنة
والطوعية.
و�أ�شار �إلى �أن القرار »2018« 2417
ب�ش�أن اجلوع والنزاع ي�ؤكد �أن للجوع
دورا رئي�سيا يف عودة النزاع مرحبا
مبا �شهدته مواقع حماية املدنيني
لدى بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان من انخفا�ض تدريجي يف

�أع���داد قاطنيها وم��ؤك��دا �أن حماية
املدنيني تظل امل�س�ؤولية الأولية
حلكومة جنوب ال�سودان.
وج��دد املنيخ ادان��ة جتنيد الأطفال
والعنف اجلن�سي يف النزاع من قبل
�أي ط��رف ولأي �سبب ك��ان مرحبا
بامل�صاحلات املجتمعية التي حتتاج
�إلى الدعم واالقتداء بها على كافة
امل�ستويات.
و�أع���رب عن تقديره للدور الكبري
للبعثة االممية يف جنوب ال�سودان
مثنيا على م�ساعيها احلميدة وما
تقدمه من خدمات �صحية و�إن�سانية
وقانونية ت�سهم يف توطيد ال�سالم
عرب الرتكيز على �أول��وي��ة احللول
ال�سيا�سية.
ودعا �إلى �ضمان حرية حركة البعثة
وامل�ساعدات الإن�سانية التي ترافقها
البعثة ح�سب «اتفاقية مركز القوات»
وق��رارات جمل�س الأم��ن ب�ش�أن والية
البعثة.
وا�شار الى ان جنوب ال�سودان مير
ب ��إح��دى �أدق ال��ف�ترات يف تاريخه
وتداعياتها �ستكون وخيمة على
اجليل احلا�رض و�أجيال امل�ستقبل يف
حال مل يتم التعاطي معها بفعالية
وجدية.
و�أعرب املنيخ عن متنياته ان تتوقف
دوام��ة احل��رب والدمار و�أن يعم يف
املقابل الأمن واال�ستقرار واالزدهار
يف جنوب ال�سودان.

أطلقت مشروع تسويق منتجات األسر الكويتية

«الشؤون» :تمكين المرأة ودعم وتعزيز دورها
في مجال المشروعات الصغيرة
كتب �أحمد احلربي:
�أطلقت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
م�رشوع ت�سويق منتجات الأ�رس
املنتجة الكويتية باجلمعيات
التعاونية على م�ستوى املحافظات
ال�ست وجمعية احلر�س الوطني
ملدة �شهر كتجربة �أول��ى اعتبارا
من � 25سبتمرب احل��ايل ،م�ؤكدة
�سعيها متمثلة ب�����إدارة تنمية
املجتمع لإع��داد وتدريب املر�أة
الكويتية ورفع كفاءتها يف املهن
التي تنا�سبها لدعم برامج تنمية
ق���درات امل��واط��ن��ات االقت�صادية
واحل��رف��ي��ة وكفالة ا�ستقرارهن
اال��سري والنف�سي االقت�صادي من
خالل تنفيذ برامج ت�أهيلية لرفع
كفاءتهن وتعزيز وت�شجيع ودعم
دوره����ن يف جم���ال امل�رشوعات
ال�صغرية.
و�أكدت مدير �إدارة تنمية املجتمع
ن��ادي��ة ال��ع��ازم��ي ،يف ت�رصيح
لل�صحافيني على هام�ش حفل تفعيل
الربوتوكول مع احلر�س الوطني
و 6جمعيات تعاونية الذي �أقيم
�أم�س ،حتت رعاية وكيل التنمية
االجتماعية هناء الهاجري� ،أن
امل�رشوع يهدف �إلى دعم ومتكني

• نادية العازمي خالل تقدمي �رشح حول معر�ض منتجات الأ�رس

املر�أة الكويتية اقت�صاديا ،و�إبراز
دوره���ا يف دف��ع عجلة التنمية
االقت�صادية للدولة ،بالإ�ضافة
�إل���ى تو�سيع عملية الت�سويق
ب�شكل �أكرب حمليا ملنتجات اال�رس
املنتجة ،ف�ضال عن تعزيز ال�رشاكة
املجتمعية وب��ث روح املناف�سة
بني امل�شاركني بهدف رفع م�ستوى
املنتجات واالرتقاء ،ناهيك عن
دعم املنتج الوطني.

وبينت �أن املرحلة االولى ت�شمل
 6حمافظات ت�شارك فيها جمعيات
الريموك وم�رشف وعبدالله املبارك
واجل��ه��راء التعاونية ك��ل منها
مبعدل � 8أ�رس منتجة ويف جمعيتي
القاد�سية و�أبوفطرية مبعدل كل
منهما � 20أ�رسة منتجة ،ب�إجمايل
� 72أ�رسة منتجة ،مبينة �أن م�رشوع
ت�سويق املنتجات ي�شارك فيه 16
ا�رسة بواقع  4ا�رس يف كل ا�سبوع.

م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال مم��ث��ل احلر�س
الوطني ال��رائ��د �أحمد را���ش��د ،ان
التعاون االول بني احلر�س الوطني
«ادارة اخل��دم��ات االقت�صادية»
ووزارة ال�����ش��ؤون �سيكون بدعم
اال��سر املنتجة بتوفري «بوثات»
داخ��ل اروق��ة اجلمعية يف مع�سكر
ال�صمود ،م�ؤكدا البدء يف دعم الأ�رس
لـ  6منتجني ثم �سيتم تطوير العمل
على مراحل خالل اال�شهر املقبلة.

•  ...وخالل لقائه �سفري كينيا

 28.5مليون دينار ميزانية مشروع زراعة مدينتي «صباح األحمد» و«الخيران»

الجبري :لجنة مشتركة الختيار النباتات
المالئمة للبيئة الكويتية
�أعلن وزير االعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
رئي�س الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة
ال�سمكية حممد اجلربي ،ت�شكيل جلنة م�شرتكة من
املخت�صني من الهيئة ونا�شطني بيئيني ل�صياغة
�أ�س�س اختيار النباتات املالئمة للبيئة الكويتية
لدعم م�رشوع زراع��ة مدينتي «�صباح الأحمد»
و«اخلريان».
وق��ال اجل�بري يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س ،ب�ش�أن
امل�رشوع ،بح�ضور جمموعة من �أع�ضاء جمل�س
االم��ة ون��واب مديري ادارات الهيئة� ،إن اللجنة
امل�شرتكة �ستتولى �أي�ضا طرح �أفكار وو�سائل تدعم
تقليل ا�ستخدام مياه الري وتقنينها.
و�أ�ضاف �أن امل�رشوع �سيدعم كذلك ا�ستخدام تلك
املياه بال�شكل االمثل من �أج��ل جناح امل�رشوع
ولبيئة م�ستدامة خ�رضاء.
وذكر �أن هذا امل�رشوع جاء بدعم مبا�رش من �سمو
ال�شيخ جابر امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال���وزراء
واحلكومة ما �أدى �إلى �رسعة والدة فكرته وتخ�صي�ص
امليزانية اخلا�صة به والتي تبلغ  28.5مليون
دينار.
من ناحيته ،قال مدير ادارة التنفيذ وال�صيانة
يف «هيئة الزراعة» غامن ال�سند� ،إنه مت تخ�صي�ص
امليزانية مل�رشوع ت�شجري مدينتي «�صباح الأحمد»
و«اخل�يران» ال�سكنيتني والطرق املحاذية وذلك

ملدة � 5سنوات.
وذكر �أن جمل�س الوزراء قرر يف �أغ�سط�س املا�ضي
تكليف الهيئة ا�ستكمال وتنفيذ الزراعات واخلدمات
امل�ساندة لها يف املدينتني املذكورتني وا�ستخدام
املياه املعاجلة يف عمليات الري.
وبني �أن وزارة املالية وافقت على طلب امليزانية
امل��ق�ترح��ة م��ن الهيئة واملبنية على �أ�سا�س
املخططات الت�صميمية املعدة من امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية م�شريا �إلى �أن جزءا من امل�رشوع
يتبع قطاع الزراعة التجميلية الآخر يتبع ادارة
التحريج.
ولفت الى �أنه مت ر�صد ميزانية بـ 1.5مليون دينار
لتنفيذ �أعمال ت�شجري مدينة «�صباح الأحمد»
و�إدارة  18خزانا للمياه مع غ��رف امل�ضخات
اخلا�صة بها وك��ذل��ك ا�ستكمال ال��زراع��ات يف
«اخل�ي�ران» ال�سكنية التي ت�شمل خم�س غرف
م�ضخات واخلزانات التابعة لها وان�شاء خم�س
حدائق عامة.
و�أو�ضح �أنه �ستتم زراعة طريق ميناء زور الوفرة
بطول  30كيلومرتا� ،إذ �سيتم ترك م�سافة 100
مرت من حرم الطريق وزراعة � 12صفا من اال�شجار
بعر�ض  120مرتا على االجتاهني مع و�ضع خطة
لزراعة طريق ميناء عبدالله «الوفرة» بطول 24
كيلومرتا بنف�س ا�سلوب زراعة ميناء الزور.

يكفي لنحو  6أشهر مقبلة

«اتحاد الجمعيات» :المخزون الغذائي
االستراتيجي في الكويت  ...آمن
كتب �أحمد احلربي:

�أك���د رئي�س احت���اد اجلمعيات
التعاونية اال�ستهالكية م�شعل
ال�سيار ،ان املخزون الغذائي
اال�سرتاتيجي يف الكويت يعترب
�آم��ن��ا ،ويكفي لنحو � 6أ�شهر
م��ق��ب��ل��ة ،ع��ل�اوة ع��ل��ى وج���ود
اال�صناف اال�ستهالكية الغذائية
ال��ت��ي ت�شهد ح��رك��ة دوران يف
اجلمعيات واال�سواق املركزية
التابعة لها.
و�أ�ضاف يف ت�رصيح �صحايف �أم�س
«ان االحت���اد يعقد اجتماعات
دوري��ة خا�صة بخطة الطوارئ
واملخزون الغذائي اال�سرتاتيجي
م��ع م�����س ��ؤويل ق��ط��اع التعاون
بوزارة ال�ش�ؤون ووزارة التجارة
واجلمعيات التعاونية ،منوها
�إلى �أن بع�ض اجلمعيات ال خمازن
لديها خ�لال الفرتة احلالية،
وت�ستعني باجلمعيات الأخرى
للتخزين».

• م�شعل ال�سيار

وبني ال�سيار �أن االحتاد �سبق �أن
قدم اقرتاح ًا �إلى وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يت�ضمن �إن�شاء
خم��زن يف ك��ل حمافظة تابعة
ل��ه ،بحيث يكون الهدف منه
هو توفري الأم��ن الإ�سرتاتيجي
والغذائي للجمعيات التي ال
متلك خمازن ،م�شري ًا �إلى �أنها

ت�ساهم يف دعم خمزون االغذية
والأ�صناف اال�ستهالكية.
ولفت �إلى ان خمازن االحتاد يف
ال�صليبية يف حال اجنازها �سيتم
تخ�صي�ص ج��زء منها لتخزين
�سلع لبع�ض اجلمعيات لزيادة
معدل امل��خ��زون لديها ،ومن
ثم �سد احتياجات املواطنني
منها ،ال�سيما يف ح��ال حدوث
�أي �أزم��ات ،م�شددا على الدور
احليوي للتعاونيات خالل اوقات
الطوارئ.
و�أ����ش���اد ال�����س��ي��ار مب�����س ��ؤويل
اجلمعيات التعاونية وحر�صهم
على مواكبة التطورات االقليمية،
ال�سيما فيما يتعلق باملخزون
الغذائي اال�سرتاتيجي ،وذلك
منذ � 6أ�شهر ،ومن خالل عقد
االجتماعات ال��دوري��ة معهم،
م�ؤكد ًا �أن هذا نابع من حر�صهم
على التعامل الأم��ث��ل م��ع اي
ظ���روف ا�ستثنائية مت��ر بها
املنطقة.

 3ماليين دوالر منحة كويتية
لتوفير المياه الصحية في غزة
وق���ع ال�����ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية
االقت�صادية العربية اتفاقية منحة
مل��ن��ظ��م��ة الأم�����م امل��ت��ح��دة للطفولة
«اليوني�سيف» بقيمة  3ماليني دوالر
للم�ساهمة يف توفري املياه النظيفة
وال�صحية للقاطنني يف «خ��ان يون�س
ودير البلح» بقطاع غزة.
وقال املدير العام لل�صندوق عبدالوهاب
البدر ،عقب توقيع االتفاقية �أم�س� ،إن
االتفاقية ت�سعى لتحقيق �أهداف برنامج
منظمة الأمم املتحدة للطفولة املتمثل
يف حت�سني و���ص��ول امل��ي��اه ال�صاحلة
لل�رشب لأكرث من � 280ألف فرد.
و�أ���ض��اف �أن امل����شروع ي�شمل تركيب
النظام ال�شم�سي «الطاقة ال�شم�سية» من
الهياكل الفوالذية ل�ستة مواقع خمتلفة
يف املناطق امل�ستفيدة من امل�رشوع الى
جانب احلد من في�ضان املياه التالفة
خ�صو�صا يف مو�سم ال�شتاء.
و�أ�شار الى �أن هذه االتفاقية هي الثالثة
التي يوقعها ال�صندوق مع املنظمة �إذ وقع

االولى والثانية يف عام  2017املتعلقة
بامل�ساهمة يف تخفيف حدة املجاعة يف
جنوب ال�سودان ونيجرييا وال�صومال
ومعاجلة وباء الكولريا يف اليمن ف�ضال
عن ابرام مذكرة تفاهم يف فرباير املا�ضي
للتن�سيق وال��ت��ع��اون م��ع املنظمة يف
املجاالت التنموية واالن�سانية.
وذك��ر ال��ب��در �أن ه��ذه االتفاقية حتقق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة عرب �ضمان
حياة �صحية وتوفري مياه نظيفة للدول
امل�ستفيدة متوقعا �أن يتم االنتهاء من
كافة �أعمال امل�رشوع وتنفيذ كافة بنود
املنحة خالل �سنتني.
من جانبه �أ���ش��اد ممثل الأم��م املتحدة
للطفولة «ي��ون��ي�����س��ي��ف» ل���دى ال���دول
العربية يف اخلليج الطيب �آدم ،بدور
ال�صندوق الكويتي ك�أداة تنموية �ساهمت
يف ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع التنموية
للبلدان امل�ستفيدة والنامية يف خمتلف
بقاع العامل ف�ضال عن دورها يف حتقيق
الربامج الـ  17للتنمية امل�ستدامة.

