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البيئة: أسماك نافقة بأعداد قليلة في ميناء »عبدالله«
قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد إنه 
مت رص��د ع��دد م��ن أس��م��اك )اجل���م( وأسماك 
قاعية غير جتارية ملقاة على شاطئ ميناء 
)عبدالله( خالل تفقده املنطقة أول أمس وبعد 

ورود بالغ يفيد بوجود نفوق هناك.  
 وأضاف أن االستنتاجات األولية للمعاينة 
تشير إلى أن األسماك النافقة مت رميها في 
البحر بعد اصطيادها لعدم الرغبة بها حيث 
وصلت مع حركة األمواج إلى الشاطئ في تلك 

املنطقة.   وأوضح أنه من الصعب جدا وجود 
نفوق في املياه املفتوحة وإن وج��د فيكون 
نتيجة لوجود ملوثات الفتا الى ان صيد اجلر 
اخللفي هو من أحد االسباب الرئيسية لرؤية 

أسماك نافقة على السواحل.  

 وأش��اد بتفاعل املواطنني واملقيمني مع 
القضايا البيئية وحرصهم على كل ما من 
شأنه حتسني الوضع البيئي في البالد مؤكدا 
استقبال الهيئة جلميع البالغات البيئية 

وتعزيز جهودها في الرصد واملتابعة.

بحث مع »فاو« إمكانية إقامة »سنة عاملية للتمور«

اخلالد: الكويت حريصة على النهوض باجلهد العاملي املتضافر لبلوغ أهداف التنمية املستدامة
بحث سفير الكويت لدى إيطاليا 
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي اخل��ال��د م��ع جلنة 
األمن الغذائي العاملي في منظمة 
األغذية وال��زراع��ة لألمم املتحدة 
)فاو( إمكانية إقامة “سنة عاملية 
للتمور” ذات األهمية الغذائية 
في اطار فعاليات االحتفال بيوم 

األغذية العاملي.
ج��اء ذل��ك خ��الل حلقة نقاشية 
جرى تنظيمها اجلمعة مبناسبة 
انعقاد جلنة األمن الغذائي العاملي 
مبقر املنظمة ضمن فعاليات يوم 
األغذية العاملي على مدى أسبوع 
ف��ي ال��ع��اص��م��ة االي��ط��ال��ي��ة حتت 
شعار )أفعالنا ه��ي مستقبلنا( 
لبحث الوضع الغذائي العاملي 
وتعبئة اجلهود الدولية للقضاء 
على اجلوع وسوء التغذية وفق 

أجندة 2030 للتنمية املستدامة.
وش����ارك السفير اخل��ال��د في 
ح��وارات احللقة مع رئيس جلنة 
األم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي سفير 
جمهورية الدومينيكان لدى )فاو( 
ماريو أرفيلو وم��ن��دوب الكويت 

الدائم لدى املنظمة املهندس يوسف 
جحيل وع���دد م��ن املتخصصني 
لبحث أهمية التمور ودوره��ا في 
مجال األمن الغذائي والتغذية في 
إقليم الشرق األدن��ى خاصة وفي 
العالم عامة ال��ى جانب اهميتها 

الغذائية والصحية واالجتماعية 
واالقتصادية.

وش����دد ال��س��ف��ي��ر اخل���ال���د في 
م��داخ��ل��ت��ه ع��ل��ى ح���رص الكويت 
الثابت حتت قيادة سمو أمير البالد 
قائد العمل االنساني الشيخ صباح 

األح��م��د ع��ل��ى ال��ن��ه��وض باجلهد 
العاملي املتضافر لبلوغ أه��داف 
التنمية املستدامة التي التزم بها 
املجتمع الدولي ضمن األمم املتحدة 
م��ن أج��ل تعميم األم���ن الغذائي 

والتغذوي بحلول عام 2030.

وأك��د في ه��ذا السياق األهمية 
اخل��اص��ة ال��ت��ي متثلها ال��ت��م��ور 
على مدى التاريخ بصفتها ثمرة 
مستدامة عالية القيمة لغنائها 
بطائفة واس��ع��ة ومتكاملة من 
املغذيات والطاقة والفيتامينات 

واألم��الح املعدنية ما يجعل منها 
غ��ذاء رئيسيا ف��ي مناطق ممتدة 
ولشعوب عديدة من العالم السيما 
في املنطقة العربية والشرق األدني 
ما ميكن أن يسهم بفعالية كبيرة 
ف��ي ج��ه��ود ال��ق��ض��اء على اجل��وع 

والفقر.
م��ن جهته أش���اد رئ��ي��س جلنة 
األمن الغذائي العاملي باإلجنازات 
املشهودة التي حققتها الكويت في 
السنوات األخيرة في تعزيز األمن 
الغذائي بلوغا لألهداف التي ترمي 

إليها جلنة األمن الغذائي العاملي 
في نطاق احلملة العاملية ملكافحة 
الفقر والقضاء على اجلوع وسوء 

التغذية في مختلف بلدان العالم.
والق��ى مقترح السفير اخلالد 
وآراؤه اهتماما خالل النقاش الذي 

يأتي ف��ي إط��ار ال��ت��روي��ج إلقامة 
سنة دولية للتمور حتت رعاية 
وإش��راف منظمة )ف��او( بوصفها 
املنظمة الدولية الرائدة واملخولة 
بقيادة ج��ه��ود املجتمع ال��دول��ي 
وحشد ارادت���ه من أج��ل مكافحة 
الفقر والقضاء على اجلوع وسوء 

التغذية في العالم.
وحتيي منظمة )ف��او( سلسلة 
من االحتفاالت العاملية على مدى 
أس��ب��وع يتخلله )ي���وم األغ��ذي��ة 
العاملي( في ذكرى تأسيسها يوم 
16 أكتوبر 1945 كوكالة اخذت 
على عاتقها التزام املجتمع الدولي 
ب��ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ظ��اه��رة اجل��وع 
التي يعاني منها أكثر من 820 
مليون انسان معظمهم من النساء 
واألطفال وسوء التغذية والبدانة 

التي تصيب 9ر1 مليار نسمة.
وتشارك الكويت منذ انضمامها 
للمنظمة بقية البلدان األعضاء 
في هذا االحتفال وااللتزام القوي 
وامل���ع���زز ب��ال��ن��ت��ائ��ج مب��واص��ل��ة 
العمل ال���دؤوب لترسيخ األم��ن 
الغذائي والتغذوي في الكويت 
ودع���م ج��ه��ود امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي 
واملجتمعات النامية في املنطقة 
والعالم للتخلص من انعدام األمن 
الغذائي وحتقيق التنمية املستدامة 

واملنشودة.

الكويت ترحب بإجراء االنتخابات في »مالي« 
بشفافية ومصداقية

جانب من احللقة النقاشيةالسفير الشيخ علي اخلالد مع رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي ماريو أرف�يلو

 رح���ب���ت ال��ك��وي��ت ب���اج���راء 
االنتخابات املاضية في جمهورية 
مالي بشكل شفاف وذي مصداقية 
مشيدة بجهود احلكومة وجميع 
األط���راف السياسية والشركاء 

الدوليني لضمان ذلك.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت 
ف��ي جلسة مجلس األم���ن حول 
ج��م��ه��وري��ة م��ال��ي ال��ت��ي ألقاها 
مندوب الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي 

مساء اجلمعة.
وق��ال العتيبي “لقد تابعنا 
مستجدات األوض���اع ف��ي مالي 
ببالغ االهتمام واستمعنا إلى 
خطاب رئيس مالي أمام اجلمعية 
العامة الشهر املاضي في املناقشة 
العامة والذي استعرض خالله 
أولويات حكومته للفترة القادمة 
مبا في ذلك التركيز على تنفيذ 

اتفاق السالم واملصاحلة”.
وثمن ه��ذا التطور اإليجابي 
خ��الل األشهر املاضية من خالل 
إع�����ادة ال��س��ل��ط��ات احل��ك��وم��ي��ة 
للمناطق في وسط مالي وشمالها 
وإع���داد احلكومة استراتيجية 

وطنية إلصالح قطاع األمن.
وأش����اد ال��ع��ت��ي��ب��ي ب��اجل��ه��ود 
املبذولة من قبل رئيس ال��وزراء 
سوميلو بوبايي مايغا التي تهدف 
إلى حتقيق االستقرار ومتثلت في 
زيارته مؤخرا منطقة وسط مالي 
التي تعاني عدم االستقرار وتفتقر 
إل��ى سيطرة وسلطة احلكومة 
وعمله لتسريع وتيرة برنامج 
نزع السالح والتسريح وإع��ادة 
اإلدماج.كما رحب بتوقيع اتفاق 
للسالم يوم االثنني املاضي يجدد 
ال��ت��زام جميع األط���راف بتنفيذ 
اتفاق السالم واملصاحلة لعام 
2015 تنفيذا للفقرة العاملة رقم 
خمسة من ق��رار املجلس 2423 
مؤكدا أهمية دور فريق الوساطة 
الدولي بقيادة اجلزائر ملتابعة 

األمور بهدف إحراز تقدم.
وفيما يتعلق باالنتخابات 
الرئاسية في شهر يوليو املاضي 
أش����اد العتيبي ب����دور البعثة 
األممية في مالي واملمثل اخلاص 
محمد صالح عناديف على كل ما 
مت بذله خالل العملية االنتخابية 
مبا في ذل��ك تقدمي الدعم التقني 

واألمني.
وأض���اف ان ذل��ك ك��ان بهدف 
احلد من التوترات وحث اجلميع 
على احترام نتائج االنتخابات 
واالستعداد لالنتخابات البرملانية 
القادمة والتي مت تأجيلها بعد 
االتفاق بني جميع األط��راف إلى 

العام املقبل.
وقال العتيبي: “ال نزال نشعر 
بالقلق إزاء الوضع األمني غير 
املستقر ببعض املناطق في مالي 
ف��م��ازال��ت ت��ه��دي��دات اجلماعات 
اإلره��اب��ي��ة ق��ائ��م��ة وق���د شهدنا 
تأثيرها خالل العملية االنتخابية 
األخ��ي��رة مقدرين اجل��ه��ود التي 
بذلتها ال��ق��وات املالية والبعثة 

الحتواء هذا التهديد ومنع املزيد 
من الضرر”.

وأش����ار إل���ى أن ت��ه��دي��د ه��ذه 
اجلماعات اإلرهابية ال يقتصر 
على كافة القوات العسكرية بل 
يصل بشكل أك��ب��ر إل��ى املدنيني 
معربا عن عميق اسفه إزاء وفاة 
287 مدنيا خالل الفترة املشمولة 
بتقرير األمني العام حيث نتج عن 
تلك التهديدات نزوح عدد كبير من 

الشعب املالي.
وبني العتيبي أن عدد احملتاجني 
إل��ى امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة في 
م��ال��ي بلغ 2ر5 مليون شخص 
معربا عن قلقه جتاه التهديدات 
املتزايدة التي تستهدف العاملني 
في املجال اإلنساني.ولفت الى 
زيادة استخدام األجهزة املتفجرة 
امل��رجت��ل��ة خ��الل ال��ع��ام اجل��اري 
وي��ب��ل��غ ح���االت اس��ت��خ��دام��ه��ا ما 
يقرب من 130 حادثة لكن عدد 
املتضررين انخفض مثمنا جهود 
بعثة األمم امل��ت��ح��دة ف��ي مجال 

التدريب والتوعية.

وذك���ر “نحن ع��ل��ى ع��ل��م ب��أن 
احل��ك��وم��ة امل��ال��ي��ة ب��ح��اج��ة إل��ى 
ال��وق��ت وامل���وارد لتحقيق األم��ن 
واالس��ت��ق��رار وس��ي��ادة القانون 
وبعد انتهاء االنتخابات الرئاسية 
األخ��ي��رة وإع���ادة تعيني رئيس 
ال��وزراء مايغا ال��ذي يسر التقدم 
منذ بداية واليته نتطلع اآلن إلى 
اتباع نهج أكثر تركيزا من قبل 
احلكومة لضمان تنفيذ اتفاق 

السالم واملصاحلة”.
وأع��رب العتيبي عن استعداد 
الكويت للتعاون مع جميع أعضاء 
املجلس للقيام مبا هو ضروري 
لتسهيل ذلك وحث جميع األطراف 
على البناء على التقدم اإليجابي 

احملرز مؤخرا.
وأك����د أن حت��س��ني ال��ظ��روف 
االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي م��ال��ي سيمنح 
الشعب املزيد من األمل للحصول 
على فرص العمل معربا عن امله 
ف��ي حتقيق احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 
أهداف التنمية املستدامة ورؤية 

مالي 2040.

السفير منصور العتيبي

أشار إلى أهمية ترسيخ مفاهيم احلكم الرشيد والدميقراطية وحقوق اإلنسان 

جراح الصباح: الكويت تعول على األمم املتحدة 
وأجهزتها لتعزيز قدرة الدول اإلفريقية

قالت الكويت إنها تعول على 
األمم املتحدة وأجهزتها لتعزيز 
ق��درة ال��دول اإلفريقية على تنفيذ 
مبادرة إسكات البنادق في افريقيا 
وأج��ن��دة االحت���اد االف��ري��ق��ي لعام 
2063 بالتعاون مع الدول املانحة.
ج��اء ذل��ك خ��الل بيان الكويت 
الذي القاه السكرتير األول في وفد 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
جراح جابر األحمد الصباح مساء 
اجلمعة أمام اجتماع مجلس األمن 
بصيغة آريا حتت عنوان “إسكات 

البنادق في افريقيا”.
وأع���رب ال��ص��ب��اح ع��ن التطلع 
للعمل مع الدول اإلفريقية األعضاء 
في املجلس من أجل اعتماد مشروع 
ال���ق���رار ح���ول إس��ك��ات ال��ب��ن��ادق 
ف��ي إفريقيا ال���ذي ستطرحه في 
فبراير 2019 خالل رئاسة غينيا 
االستوائية وقال “نحن معكم في 

هذا الدرب سائرون”.
وأشار الى أن “خارطة الطريق 
الطموحة ال��ت��ي ب��ل��وره��ا االحت��اد 
اإلفريقي في لوساكا لتنفيذ مبادرة 
إسكات البنادق في افريقيا تلهمنا 
كدولة تربطها عالقات تاريخية 
وثقافية بافريقيا وعضو مراقب في 
االحتاد االفريقي للعمل مع أصحاب 
املصلحة واحل��ك��وم��ات االفريقية 
لسد ال��ث��غ��رات وتخطي العقبات 
ال��ت��ي تواجهها ال���دول ف��ي سبيل 

تنفيذها”.
وأوضح الصباح أن “أخذ الدول 
االفريقية على عاتقها ككتلة واحدة 
مصيرا ومستقبال مشتركا يستحق 
منا الثناء واإلعجاب فعندما يكون 
هناك قيادة ومبادرة افريقية فعلينا 

جميعا دعمها ومساندتها”.
وب��ني أن احللول االفريقية هي 
الضمان حللول دائمة للنزاعات 
ف���ي اف��ري��ق��ي��ا واألمم امل��ت��ح��دة 

وال�����دول امل��ان��ح��ة عليهم العمل 
والتعاون والتنسيق مع االحت��اد 
االفريقي إلجن��اح ه��ذه امل��ب��ادرات 
وأن اس��ت��خ��الص ال��ع��ب��ر وأف��ض��ل 
املمارسات من البرامج الناجحة 
سيسهل م��ن نقلها ون��ش��ره��ا في 

مناطق ودول أخرى.
وذكر الصباح أن “التعاون بني 
مجلس األمن ومجلس السلم واألمن 
االفريقي تطبيقا ملا أورده الفصل 
ال��ث��ام��ن م��ن ميثاق األمم املتحدة 
للتعاون مع املنظمات اإلقليمية 
ودون اإلقليمية بال شك سيكون 
عامل دع��م لتنفيذ مبادرة إسكات 

البنادق”.
ولفت إل��ى أن��ه “خالل االشهر 
العشرة التي أمضتها بالدي عضوا 
غير دائم في مجلس األمن أصبحنا 
على يقني تام بأن مثل هذا التعاون 
لم يعد خيارا بل ض��رورة حتتمها 
علينا جميعا ال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجهها القارة االفريقية في األمن 
والسلم كما تواجهها مناطق عدة 
حول العالم”.وتابع الصباح قائال 
“لعل هذا ما يدفعنا إلى محاكاة هذه 
التجربة ونقلها إلى عاملنا العربي 
بتفعيل ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني مجلس 
األمن وجامعة ال��دول العربية في 

إطار مؤسسي ممنهج وواضح”.
وأك�����د أن ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود 
ل��الس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
ت��ه��دد األم����ن وال��س��ل��م م��ن خ��الل 
الدبلوماسية الوقائية والوساطة 
يجب أن يكون خط ال��دف��اع األول 
ملنع نشوب النزاعات واألمثلة على 

ذلك متعددة.
وفي هذا السياق أوضح الصباح 
أن “أفضل طريقة إلسكات البنادق 
على نحو مستدام من خ��الل بناء 
س��الم دائ��م إذ ال س��الم في جو من 
النزاع وال منع للنزاع بدون العمل 

الدائم إلرساء قواعد السالم”.

وأض���اف أن ه��ذا يأتي فقط من 
خالل بناء مجتمعات يتمكن فيها 
جميع امل��واط��ن��ني م��ن امل��ش��ارك��ة 
الفعالة من أجل إرساء هذه القواعد.
وأفاد الصباح بأنه من أجل حتقيق 
ال��س��الم ال��دائ��م وأه���داف التنمية 
امل��س��ت��دام��ة ل��ل��ع��ام 2030 يجب 
معاجلة األسباب اجلذرية للعنف 

والنزاع قبل نشوبها.
وبني أن أجندة االحتاد االفريقي 
ل��ع��ام 2063 نصت على عوامل 
عدة لتحقيق منع نشوب النزاعات 
وحلها بدايتها تكمن في ترسيخ 
ثقافة السالم والتسامح من خالل 

تعليم السالم لألطفال والشباب.
وأش����ار ال��ص��ب��اح ال���ى أهمية 
ترسيخ مفاهيم احل��ك��م الرشيد 
والدميقراطية وح��ق��وق اإلنسان 
وسيادة القانون والعدالة ومعاجلة 
ج���ذور اخل���الف���ات ف��ه��ي متعددة 

ومتشابكة.

جراح جابر األحمد الصباح يلقي كلمة الكويت

Sunday 21th October 2018 - 12 th year - Issue No.3296 األحد 12 صفر 1440 ه�/ 21 أكتوبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3296

الناجم يقدم أوراق 
اعتماده سفيرًا للكويت 

إلى الرئيس الهندي
ق��دم سفير الكويت ل��دى الهند جاسم 
الناجم أوراق اعتماده لرئيس الهند رام 
ناث كوفيند وذلك خالل مراسم أقيمت في 
القصر الرئاسي في العاصمة نيودلهي 

بحضور عدد كبير من املسؤولني.
وقالت سفارة الكويت في نيودلهي 
في بيان تلقت )كونا( نسخة منه اليوم 
السبت إن السفير الناجم نقل خالل اللقاء 
حتيات سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ومتنياته للعالقات بني البلدين 
ب��امل��زي��د م��ن االزده����ار وال��ت��ق��دم.وأش��ار 

السفير الناجم إلى العالقات التاريخية 
التي تربط الكويت والهند والتي توثقت 

عبر التبادل التجاري والثقافي.
وم��ن جانبه طلب الرئيس الهندي 
نقل حتياته الى سمو أمير البالد مشيدا 

مبستوى العالقات بني الكويت والهند.
وأعرب رئيس الهند عن تطلعه لتطور 
العالقات الثنائية بني البلدين ومنائها في 
جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية مؤكدا أن األرضية متوفرة 

السفير جاسم الناجم يقدم أوراق اعتمادهلذلك.

»املوروث الشعبي«: تسجيل 
املتسابقني أول نوفمبر املقبل

أعلنت اللجنة املنظمة لفعاليات 
امل��وس��م ال��س��ادس مل��ه��رج��ان امل���وروث 
الشعبي اخلليجي أن املهرجان سينطلق 
ف��ي قرية صباح األح��م��د التراثية في 
ال��س��امل��ي “الكيلو 59” اع��ت��ب��ارا من 
اخل��ام��س والعشرين م��ن شهر نوفمر 

القادم.
ودع��ت اللجنة في تصريح صحفي 
املواطنني وأبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي الراغبني باملشاركة التوجه 
إلى مقر التسجيل في ديوانية شعراء 
النبط في منطقة صبحان بدء من األول 
إلى العشرين من الشهر القادم، وذلك 
خالل الفترة من الساعة الثالثة عصرا 

إلى الثامنة مساء.
وأض���اف���ت ال��ل��ج��ن��ة ف��ي ب��ي��ان��ه��ا أن 
املهرجان ال��ذي يحظي سنويا برعاية 
أبوية سامية من حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح 
سيكون موسمه اجل��دي��د متميزا في 
املسابقات واجلوائز في كافة املنافسات.

وأش��ار  البيان إل��ى أن التحضيرات 
م��ت��واص��ل��ة ف��ي ق��ري��ة ص��ب��اح األح��م��د 
ال��ت��راث��ي��ة، مت��ه��ي��دا الف��ت��ت��اح��ه��ا أم��ام 
اجلمهور، حيث سيشهد املوسم اجلديد 
تطوير عدة منشآت ومبان في القرية، 
الفتة إلى أن املوسم سيكون حافال في 

الفعاليات واملسابقات واجلوائز.  


