
 أش��اد رئيس املجلس التنفيذي لبرنامج 
األغذية العاملي يوسف جحيل أمس االثنني 
باعتماد ال��رب��ط ب��ني ج��ه��ود االغ��اث��ة ودع��م 
التنمية املستدامة بوصفها نقلة نوعية سبقت 

اليها دولة الكويت في مجال العمل االنساني.
 جاء ذلك في تصريح املندوب الدائم لدولة 
الكويت ل��دى منظمة االمم املتحدة لألغذية 
والزراعة )ف��او( ل� )كونا( مبناسبة انعقاد 
أع��م��ال ال���دورة السنوية الثانية للمجلس 

التنفيذي في االسبوع املاضي.
 وحول الشراكة القوية بني برنامج األغذية 
ال��ع��امل��ي ودول���ة ال��ك��وي��ت ف��ي م��ج��ال العمل 
االنساني أوض��ح جحيل أن اتساع وتعاظم 
مسؤوليات البرنامج ازاء الوضع االنساني 
االستثنائي مع تغير طبيعة األزمات املمتدة 
لسنوات طور دور البرنامج الذي كان مقتصرا 
على تقدمي »مساعدات آنية« ليشمل االستثمار 

في »بناء القدرات«.
 وأكد أن التحول الى منوذج جديد يربط 
بني اجلانبني االنساني والتنموي اعتمادا على 

برامج مثل التغذية املدرسية والغذاء مقابل 
العمل ميثل االستجابة األف��ض��ل واألجن��ع 

لألزمات االنسانية.
 ولفت الى أن دولة الكويت كانت سباقة 
منذ عقود ال��ى الربط بني العمل االنساني 

والتنمية في املجتمعات الفقيرة في العديد 
من الدول السيما في قارتي افريقيا وآسيا اذ 
شاركت بإنشاء مئات املشروعات الناجحة 
عبر الصندوق الكويتي للتنمية بأكثر من 
16 مليار دوالر الى جانب جهود املؤسسات 
األه��ل��ي��ة واخل��ي��ري��ة الكويتية ف��ي مختلف 

مجاالت التنمية املجتمعية.
 وشدد على القول ان »هذا الدور الريادي 
املشهود حتت رعاية سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله 
ورعاه وبفضل مبادراته االنسانية السباقة 
ف��ي كافة ال��ظ��روف ع��زز م��ن مكانة الكويت 
لدى برنامج األغذية العاملي وكافة هيئات 
منظمة األمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي منحت سموه 
لقب )قائد العمل االنساني( ودولة الكويت 
)مركزا للعمل االنساني(«.  واكد جحيل ان 
اعمال الدورة شهدت توافقا قويا حول البعد 
االنساني للتنمية السيما في مرحلة ما بعد 
ال��ط��وارئ مشيدا مبستوى النقاشات وما 
أف��رزت��ه من نتائج تتعلق ب��زي��ادات متويل 

عمليات انسانية جارية و«حتديث خارطة 
الطريق املتكاملة« و«االستعداد للطوارئ« 
وتعزيز التعاون بني منظمات األمم املتحدة 
للتأكد من وصول املساعدات الى مستحقيها 

وفق توصيات املجلس.
 وأض��اف ان دورة املجلس التي انعقدت 
شهدت تأييدا كامال خلطة اص��الح منظومة 
األمم املتحدة بوكاالتها املتخصصة ومنها 
برنامج األغ��ذي��ة العاملي ب��ه��دف النهوض 
بدوره ورفع فاعليته في الواقع امليداني في 
اط��ار االستراتيجية الدولية التي جسدتها 
)أجندة 2030( للتنمية املستدامة نحو عالم 

خال من اجلوع وسوء التغذية.
 وأعرب عن تأييده لتصريح ضيفة الدورة 
نائبة األم��ني العام ل��ألمم املتحدة وممثلته 
أمينة محمد علي وال���ذي اك���دت فيه على 
احلاجة ملساهمة الدول األعضاء في البرنامج 
ومختلف وك��االت األمم املتحدة ب��دور مبادر 
وشريك في رسم مالمح االصالحات املنشودة 

وسبل تطبيقها.

 استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د بقصر بيان 
ظهر أمس الرئيس الدكتور محمد فؤاد 
معصوم رئيس جمهورية العراق 
الشقيق وال��وف��د ال��رس��م��ي امل��راف��ق 
لفخامته وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
 وقد عقدت املباحثات الرسمية بني 
اجلانبني حيث ترأس اجلانب الكويتي 
صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د وس��م��و ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد وسمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 
اخلالد وكبار املسؤولني بالدولة وعن 
اجلانب العراقي الرئيس الدكتور 
محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية 
العراق الشقيق وكبار املسؤولني في 

احلكومة العراقية.

 وق��د ص��رح ن��ائ��ب وزي���ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
ب��أن املباحثات تناولت استعراض 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها 
وتنميتها في املجاالت كافة مبا يحقق 
تطلعاتهم وتوسيع أط��ر التعاون 
بني دولة الكويت وجمهورية العراق 
ال��ش��ق��ي��ق مب���ا ي��خ��دم مصاحلهما 
املشتركة كما مت بحث القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
 وس�����اد امل��ب��اح��ث��ات ج���و ودي 
عكس روح االخ��وة التي تتميز بها 
العالقة والرغبة املتبادلة في املزيد 
م��ن ال��ت��ع��اون والتنسيق ف��ي كافة 

األصعدة.
 وق��د أق���ام ص��اح��ب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان مأدبة غداء على شرف الرئيس 
الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس 
جمهورية ال��ع��راق الشقيق والوفد 

ال��رس��م��ي امل��راف��ق لفخامته وذل��ك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

 وكان الرئيس الدكتور محمد فؤاد 
معصوم رئيس جمهورية العراق 
الشقيق والوفد الرسمي املرافق له 
قد وصل إلى البالد صباح أمس في 
زي��ارة رسمية للبالد يجري فخامته 
خاللها مباحثات رسمية مع صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ صباح 

األحمد.
وك��ان على رأس مستقبليه على 
أرض املطار صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د وسمو ولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ورئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك 
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وال��ن��ائ��ب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ محمد اخلالد ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل��راح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي���ر امل��ال��ي��ة أن��س خ��ال��د الصالح 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله وكبار القادة في اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني واإلدارة 

العامة لالطفاء.
وتشكلت بعثة ال��ش��رف املرافقة 
لفخامته من الديوان األميري برئاسة 
املستشار بالديوان األميري الدكتور 

يوسف اإلبراهيم.
ويرافق فخامته وفد رسمي يضم 
كال من وزي��ر الداخلية قاسم محمد 
األع��رج��ي ووزي���رة الصحة عديلة 
حمود سليم ووزير النقل كاظم فنجان 
اخلفاجي وعدد من كبار املسؤولني في 

حكومة جمهورية العراق الشقيق.
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بحثا تعزيز العالقات الثنائية وتنميتها

أمير البالد والرئيس العراقي يترأسان املباحثات الرسمية 

الرئيس العراقي يستقبل الغامن واملبارك 

الرئيس العراقي مستقبال مرزوق الغامن

سمو األمير والرئيس العراقي في مقصورة الشرف

جانب من جلسة املباحثات الرسمية

»األغذية العاملي«: دعم التنمية املستدامة نقلة نوعية سبقت إليها الكويت 

املهندس يوسف جحيل

 استقبل الرئيس الدكتور محمد فؤاد معصوم 
رئيس جمهورية العراق الشقيق صباح أمس 
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن وذل��ك مبقر 
إقامة فخامته بقصر بيان.  واستقبل الرئيس 
الدكتور محمد ف��ؤاد معصوم رئيس جمهورية 

العراق الشقيق سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء وذلك مبقر إقامة فخامته بقصر 
ب��ي��ان. وحضر املقابلتني رئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بالديوان األم��ي��ري الدكتور 

يوسف اإلبراهيم.

وزير البلدية يقر معامالت خاصة باجلهات 
احلكومية لسرعة إجناز املشاريع 

أصدر وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري عدة قرارات 
بشأن امل��ع��ام��الت التي أحالها اجل��ه��از التنفيذي 
للمجلس البلدي ومضى عليها 100 يوم وذلك حرصا 

على سرعة إجناز املعامالت واملشاريع احلكومية.
وق��ال ال��وزي��ر اجل��ب��ري ف��ي بيان صحفي أمس 
االث��ن��ني إن��ه واف���ق على طلب مؤسسة البترول 
الكويتية تخصيص موقع للمنطقة الصناعية 

البترولية والبالغة مساحته 41ر7 كيلومتر مربع.
وأضاف أنه وافق على طلب الهيئة العامة للشباب 
تخصيص موقع ليكون مقرا دائما لها مبساحة 
3224 مترا مربعا مبنطقة الشويخ )ع( اإلداري��ة 
وتخصيص موقع محطة تعبئة مياه مبنطقة غرب 
أبو فطيرة وإلغاء املوقع احلالي والقائم باملنطقة 

الدبلوماسية )غرب مشرف(.
وذك���ر أن��ه واف���ق على طلب وزارة الشؤئون 

االجتماعية والعمل توسعة فرع الكهرباء والبنشر 
جلمعية النسيم التعاونية ف��ي منطقة العيون 
وتوسعة موقع مسجد )عبدالله الصليلي( القائم 

مبنطقة النسيم.

أمير البالد مستقبال الرئيس العراقي في مطار الكويت

»الشؤون«: اتفاق على اخلطوط العريضة خلطة الطوارئ باجلمعيات التعاونية 
  أك��دت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
الكويتية أمس االتفاق مع وزارة التجارة على 
اخلطوط العريضة خلطة الطوارئ للجمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة واس��ت��ك��م��ال ه���ذه اخل���ط���وات في 

اجتماعات تنسيقية الحقة.
وقالت الوكيل املساعد لقطاع التعاون في 
وزارة الشؤون شيخة العدواني عقب اجتماعها 

مع الوكيل املساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية 
التجارة في وزارة التجارة محمد العنزي ان 
االجتماع يهدف الى االستعداد والتجهيز ملواجهة 
اي نقص محتمل في السلع االساسية للمواطنني 

واملقيمني جراء الظروف التي متر بها املنطقة.
 واوضحت ان االجتماع ناقش سبل التعاون 
والتنسيق ب��ني اجل��ان��ب��ني مل��واج��ه��ة ال��ظ��روف 

ال��ط��ارئ��ة السيما ف��ي اجلمعيات التعاونية 
باعتبارها اه��م امل��ص��ادر الرئيسة ف��ي توفير 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني م��ن السلع االساسية 

واالستهالكية.
 واكدت العدواني اهمية تلك االجتماعات من 
اجل التنسيق والتعاون بني اجلهات املعنية في 
ض��وء ه��ذه الظروف االستثنائية التي تتطلب 

االستعدادات والتجهيزات الالزمة.
 من جانبه اك��د العنزي في تصريح مماثل 
اهمية عقد االجتماعات الدورية بني اجلانبني 
بهدف توفير السلع الضرورية في البالد وعدم 
إشعار املواطن بأي نقص فيها عبر توفيرها من 
املخزون وطرحها في منافذ البيع باجلمعيات 

التعاونية.

الوزير محمد اجلبري

املبارك يفتتح اليوم املبنى اجلديد لهيئة شؤون »القّصر«
 حت��ت رع��اي��ة ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وب��ح��ض��ور سمو رئ��ي��س مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ووزير 
ال��ع��دل ووزي����ر ال��دول��ة لشئون 
مجلس االمة ورئيس مجلس إدارة 
الهيئة د. فالح العزب وبحضور 
أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدير 
عام الهيئة العامة لشئون القصر 
براك الشيتان ونواب املدير العام، 
يتم اليوم افتتاح املبنى الرئيسي 
اجل��دي��د للهيئة ال��ع��ام��ة لشئون 
القصر والذي يقع مبنطقة املرقاب 

شارع عبدالله املبارك.
ح��ي��ث ص��رح��ت م��دي��ر إدارة 
العالقات العامة واإلع��الم سعاد 
الهارون بأن املبنى يعد من املباني 
الذكية وميتد على مساحة أرض 
تبلغ 5548.20 متر مربع ويتكون 
م��ن ب��رج��ني ب��ارت��ف��اع��ات مختلفة 

متالصقني مببنى منخفض، حيث 
يبلغ ارت��ف��اع البرج األعلى 130 
م��ت��را ل��ع��دد 25 ط��اب��ق وارت��ف��اع 
ال��ب��رج االخ���ر 77 م��ت��را ل��ع��دد 16 
طابق تستخدم كمكاتب إداري��ة 
للموظفني، أم��ا املبنى املنخفض 
فهو على ارت��ف��اع 27 مترا لعدد 
3 ط��واب��ق ويستخدم الستقبال 
املراجعني، باإلضافة ال��ى ع��دد 2 
س��رداب. وملحق باملبنى مواقف 
السيارات ميتد على مساحة أرض 
5005.9 متر مربع ويتكون من 
أرض��ي و5 طوابق باإلضافة إلى 
ع��دد 2 س���رداب متصل ب��س��رداب 
املبنى الرئيسي، حيث يتسع لعدد 
82 س��ي��ارة بينما يتسع مبنى 
مواقف السيارات امل��ج��اور لعدد 
856 سيارة. كما يحتوي املبنى 
على صالة خاصة تعتبر مبثابة 
حضانة خاصة الستقبال أطفال 

مراجعي الهيئة.
ومجهزة بكافة املستلزمات 
احل��دي��ث��ة وامل��ش��وق��ة لتسليتهم 
وض��م��ان ق��ض��ائ��ه��م وق���ت ممتع 
ومسلي. كما اك��دت الهارون بأن 
ه��ذا االف��ت��ت��اح ي��أت��ي ضمن نهج 
الهيئة ف��ي تطوير مبنى الهيئة 

وزيادة إنتاجية خدماتها.
كما اش��ارت بأهمية التعاون 
امل��ش��ت��رك ال����ذي مت ب��ني الهيئة 
ووزارة االش����غ����ال ودع��م��ه��ا 
املتواصل وتعاونها في اجناز هذا 
امل��ش��روع ال��ذي يهدف إل��ى إقامة 
مقر رئيسي للهيئة في العاصمة 
وفقا ألحدث التصاميم املعمارية 
لكي تلبي االحتياجات واملتطلبات 
املساحية لدى اإلداريني وموظفني 
وم���راج���ع���ني ل��ت��س��ه��ي��ل ح��رك��ة 
املعامالت اليومية واستيعاب أكبر 

املبنى اجلديد لهيئة شؤون القصرعدد من املراجعني.


