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تشكيل فرق طوارئ للتعامل مع أي جتمع للمياه على الطرق
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري أول أمس أنها شكلت فرقا للطوارئ 
مجهزة باملعدات واملضخات واآلل��ي��ات 
الالزمة للتعامل مع أي جتمع للمياه أو أي 
مشاكل قد حتدث على الطرق أثناء سقوط 

األمطار في البالد.
وق��ال��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان صحفي إن 
انحصار املياه في منطقة الظهر وطريقي 
)امللك فهد( و )الفحيحيل السريع( متت 
السيطرة عليه وذلك عبر سحب املياه ومن 

ثم إعادة حركة السير على الطرق.
وأش�����ارت إل���ى أن��ه��ا ت��ت��ع��اون بشأن 
االستعدادات ملوسم األمطار مع اإلدارة 
العامة للمرور وبلدية الكويت واالدارة 

العامة لإلطفاء والدفاع املدني.

وأضافت أنها بصدد دراس��ة األسباب 
ال��ت��ي أدت إل���ي ت��راك��م امل��ي��اه ب��األم��اك��ن 
احملدودة املشار إليها ألخذها بعني اإلعتبار 
والعمل على تالفي حدوثها في الفترات 

املقبلة.

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد ويوسف املطاوعة

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أم��س سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه رئيس املجلس األعلى 

للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس احملكمة 
الدستورية املستشار يوسف املطاوعة.

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

.. وسموه يستقبل املستشار يوسف املطاوعة
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ولي العهد يستقبل احملمد والدعيج

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ مبارك الدعيج

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح 
أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج.

املبارك يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمر و الرئيس التنفيذي لشركة »فيفا« و املال

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر 
بيان أمس رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر ماورير والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء الرئيس 
التنفيذي لشركة االتصاالت الكويتية )فيفا( املهندس سلمان البدران 

والرئيس التنفيذي لقطاع الشركات )شركة االتصاالت الكويتية 
- فيفا( عصام العسعوسي وذلك مبناسبة مرور عشر سنوات على 

تأسيس الشركة.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء عبدالله 

جنيب املال حيث أهدى سموه اجلزء األول من املوسوعة الدستورية.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر ماورير

.. وسموه يستقبل املهندس سلمان البدران

وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير »سيراليون«
تسلم الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية نسخة من أوراق اعتماد 
السفيرة اجل��دي��دة جلمهورية 
سيراليون الصديقة ل��دى دولة 
الكويت السفيرة حاجا إيشاتا 

طوماس.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي مت 
صباح أم��س الثالثاء في مكتبه 
ب��دي��وان ع��ام وزارة اخلارجية، 
حيث أعرب الشيخ صباح اخلالد 
خ��الل اللقاء ع��ن أطيب متنيانه 
للسفيرة اجل��دي��دة ب��أن حتظى 
ب��ك��ل ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح في 
مهام عملها ل��دى دول��ة الكويت 
وللعالقات الثنائية التي تربط 
البلدين الصديقني املزيد من النمو 

واالزدهار.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب وزي��ر 
اخلارجية السفير خالد اجلارالله 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
م��ك��ت��ب ن���ائ���ب رئ���ي���س مجلس 
ال��وزراء وزير اخلارجية السفير 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر 
احملمد ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املراسم السفير ضاري  
ال��ع��ج��ران وع���ددا م��ن مسؤولي 

وزارة اخلارجية. الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله السفيرة إيشاتا طوماس

أكد ضرورة دعم جهود السودان في بسط سيادته على أراضيه 

املنيخ: الكويت تدعو مجلس األمن إلى إبداء املزيد من الدعم للسودان
دع��ت الكويت مجلس االم��ن ال��ى اب���داء امل��زي��د م��ن الدعم 
للسودان الذي يدفع باحللول السياسية لتحقيق السالم في 

الداخل وفي دول جواره.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها القائم باألعمال 
باإلنابة لوفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة املستشار بدر 
املنيخ في جلسة مجلس األمن حول بعثة االحت��اد اإلفريقي 

واألمم املتحدة في دارفور )يوناميد( مساء االثنني.
وقال املنيخ إن ما ورد في تقرير األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس من تأكيد لتحسن األوض��اع األمنية في 
معظم مناطق دارف���ور وانخفاض األع��م��ال اإلجرامية يعد 
ايجابيا معربا عن أمله في البناء عليه للوصول إلى األمن 

واالستقرار الكامل في دارفور.
وأكد ضرورة دعم جهود السودان في بسط سيادته على 
أراضيه مبا في ذلك االضطالع مبسؤوليته األولية في حماية 
املدنيني مرحبا مبا أب��داه مجلس األم��ن من وح��دة في تبني 
القرار 2429 ال��ذي س��ار في وتيرة متواصلة من تخفيض 
املكون العسكري لبعثة )يوناميد( تأكيدا لالستقرار املتواصل 
في دارفور وعلى تراجع احلاجة للقوات االممية العسكرية 

هناك.

وتابع املنيخ قائال: “لقد كان لألعمال القتالية ضد الفصائل 
املتمردة في جبل مرة اثر في نزوح بعض سكان دارفور من 
مناطقهم مثلما كان لالمطار والسيول اثر في ذلك حسب ما 

ورد في تقرير االمني العام”.
وأش��ار إلى أهمية التركيز على النزوح واع��داد النازحني 
موضحا ان النزوح ال يرجع في مجمله لالسباب اجلذرية 
للنزاع وان دارفور تشهد عودة للنازحني مثلما تشهد نزوحا 
جديدا وأن النتيجة االجمالية عند املقارنة بالعام املاضي وما 

سبقه تبني االنخفاض املتواصل ألعداد النازحني.
وبني املنيخ أن النازحني ابدوا حسب التقرير قلقهم من أمور 
عدة احدها تواجد عناصر مسلحة داخل املخيمات االمر الذي 

يزيد من اهمية حملة جمع السالح في السودان.
وذك��ر أن القرار 2429 ك��ان له األث��ر الكبير في تشجيع 
حكومة السودان نحو املزيد من التعاون لتحقيق استراتيجية 
خروج )يوناميد( قبل نهاية عام 2020 مشيرا الى ترحيب 
جامعة الدول العربية بالقرار وبجهود السودان جتاه تنفيذ 
اهدافه خالل انعقاد املجلس ال��وزاري العربي بالقاهرة في 

شهر سبتمبر املاضي.
وأض��اف املنيخ أن “تقرير االم��ني العام تضمن مؤشرات 

مقترحة اتت بشكل يتماشى مع وثيقة الدوحة للسالم” مؤكدا 
على مركزية وثيقة الدوحة في العملية السياسية لدارفور 
واستمرار اللجنة الدولية ملتابعة التطبيق في عملها نحو 

تطبيق وثيقة الدوحة.
وأوضح ان والية )يوناميد( وتقارير االمني العام بشأنها 
تتعلق باقليم دارفور وبالتالي ال ميكن احلديث عن مؤشرات 

تتعدى دارفور لتشمل شتى انحاء السودان.
وقال املنيخ: إن املبعوث اخلاص لوزير خارجية قطر أكد 
بعد انعقاد االجتماع ال13 للجنة الدولية ملتابعة التطبيق 
في الدوحة والتي تضم اعضاء من مجلس االمن ان نسبة 85 
في املئة من بنود وثيقة الدوحة قد اجنزت لذا فمن األجدر ان 
تأتي املؤشرات لتعالج البنود املتعلقة باألجزاء غير مكتملة 

االجناز.
وأكد أن ما يحتاجه السودان فعال هو دعم املانحني وااليفاء 
بتعهداتهم مشيدا بجهود اآللية املشتركة للسودان وجامعة 
الدول العربية املعنية مبتابعة وتنفيذ املشروعات العربية 

االمنائية في دارفور.
وش��دد على ض��رورة عقد مؤمتر للمانحني من أج��ل دعم 

املستشار بدر املنيخالسودان في االنتقال من مرحلة حفظ السالم إلى بناء السالم.


