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اجلار الله  بحث مع وكيل وزارة اخلارجية العراقي العالقات الثنائية
اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله 
أم��س م��ع وك��ي��ل وزارة خ��ارج��ي��ة جمهورية 
العراق الشقيق ن��زار عيسى اخليرالله الذي 
يقوم بزيارة للبالد والوفد املرافق له في ضوء 
الزيارة التي يقوم بها رئيس جمهورية العراق 

الشقيق إلى دولة الكويت.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية ب��ن البلدين إض��اف��ة إل��ى ت��ط��ورات 

األوضاع على الساحتن اإلقليمية والدولية.
ك��م��ا أق���ام ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 

اجلارالله ظهر أم��س مأدبة غ��داء على شرف 
الضيف. وحضر اللقاء ومأدبة الغداء سفير 
دول��ة الكويت لدى جمهورية العراق السفير 
س��ال��م ال��زم��ان��ان وم��س��اع��د وزي���ر اخلارجية 
لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي 

ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير 
اخلارجية للشؤون القانونية املستشار سالم 
الشبلي وسفير جمهورية العراق لدى دولة 

الكويت عالء الهاشمي والوفد املرافق للضيف.

سمو األمير يودع الرئيس العراقي
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الرئيس العراقي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

أمير البالد يستقبل يوسف 
املطاوعة وناصر الصباح

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدستورية املستشار يوسف 
امل��ط��اوع��ة. كما استقبل سموه النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ 

ناصر صباح األحمد.
من جهة أخرى فقد غادر البالد صباح أمس 
الرئيس ال��دك��ت��ور برهم أحمد صالح رئيس 
جمهورية ال��ع��راق الشقيق وال��وف��د الرسمي 
املرافق لفخامته وذلك بعد زيارة رسمية للبالد 
أج��رى فخامته خاللها مباحثات رسمية مع 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد. 
وكان على رأس مودعي فخامته على أرض املطار 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ورئ��ي��س مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن وسمو 
الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء 

وكبار املسؤولن بالدولة.

أمير البالد يستقبل املستشار يوسف املطاوعة

املبارك يستقبل املشاركني في املؤمتر العربي الدولي لألملنيوم
اس����ت����ق����ب����ل س��م��و 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس ال��وزراء 
وب����ح����ض����ور وزي�����ر 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
خالد الروضان في قصر 
بيان أمس املشاركن في 
املؤمتر العربي الدولي 
ل���أمل���ن���ي���وم )ع���رب���ال 
2018( ال����ذي يعقد 
أعماله حاليا في دولة 

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً املشاركن في املؤمتر العربي الدولي لأملنيومالكويت.

محافظ »األحمدي« بحث مع سفير 
نيكاراغوا التعاون املشترك

   استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد في مكتبه 
بديوان عام احملافظة، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى 
الكويت محمد فراره الشتر، حيث جرى التعارف وتبادل 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة ح��ول العالقات الثنائية التي تربط 

البلدين الصديقن وُسبل تعزيزها في جميع املجاالت .
  وتناول اللقاء مسيرة عالقات الصداقة التاريخية 
الوثيقة بن قيادتي وشعبي البلدين، وبحث فرص تطوير 

التعاون املشترك وتبادل اخلبرات على مستوى األنظمة 
اإلدارية احمللية عموماً وعلى صعيد احملافظات واملناطق 

على وجه اخلصوص.
من جهته عبر السفير الشتر عن سعادته وامتنانه 
حلفاوة استقبال اخلالد ، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية 
التي حتظى بها البعثة الدبلوماسية وجالية بالده على 

الصعيدين الرسمي والشعبي في دولة الكويت.

محافظ األحمدي يقدم درعاً تذكارية لسفير نيكاراغوا

.. وسموه يستقبل الشيخ ناصر الصباح

»اجلهاز املركزي« و»املوانئ« يبحثان توفير 
فرص عمل للمقيمني بصورة غير قانونية

بحث رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوض��اع املقيمن 
ب��ص��ورة غير قانونية صالح الفضالة م��ع امل��دي��ر العام 
ملؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ  يوسف الصباح توفير 

فرص عمل مناسبة لهذه الفئة.
وق��ال اجلهاز امل��رك��زي في بيان صحفي أم��س االثنن 
إن الطرفن اتفقا خ��الل االجتماع ال��ذي عقد مبقر اجلهاز 
على اعتماد بطاقات املراجعة وبطاقات الضمان الصحي 
الصادرة عن اجلهاز في معامالت املؤسسة وفي هويات 

العمل التي تصدرها للعاملن فيها.
وأض��اف أن الطرفن اتفقا أيضا على متابعة أوض��اع 

العاملن من املقيمن بصورة غير قانونية لدى الشركات 
املتعاقدة م��ع مؤسسة امل��وان��ئ لضمان حصولهم على 
حقوقهم. وأوض��ح الفضالة وفقا للبيان أن اجلهاز يرتكز 
في مساعيه الرامية لتوفير فرص عمل ألبناء هذه الفئة على 
رؤية شاملة تأخذ بعن االعتبار األبعاد األمنية واالجتماعية 
واالقتصادية مبا يتماشى مع سياسات وتوجهات الدولة في 

تقليص االعتماد على العمالة الوافدة في القطاع احلكومي.
وحضر االجتماع مساعد املدير العام للشؤون املالية 
واإلداري��ة في ميناء الدوحة الدكتور يحيى العبدال ومدير 

اإلدارة القانونية فؤاد دشتي.

صالح الفضالة مع الشيخ يوسف الصباح

»الهالل األحمر الكويتي« تتبرع مبليون دوالر لدعمها في آسيا واحمليط الهادي

الساير: مبادرة متكني املرأة تترجم خطى الكويت لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

أع��ل��ن��ت جمعية ال��ه��الل األح��م��ر 
الكويتي أمس االثنن تبرعها مببلغ 
م��ل��ي��ون دوالر أم��ري��ك��ي م��ن خ��الل 
االحت���اد ال��دول��ي للصليب والهالل 
األحمر لدعم مشاريع متكن املرأة في 

دول آسيا واحمليط الهادي.
ج��اء ذل��ك في كلمة ألقاها رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر 
الكويتي الدكتور هالل الساير خالل 
مؤمتر االحت���اد ال��دول��ي جلمعيات 
الصليب األح��م��ر وال��ه��الل األحمر 
اإلق��ل��ي��م��ي ال��ع��اش��ر ملنطقة آسيا 
واحمليط الهادي املنعقد في الفلبن 
خ��الل الفترة مابن 11 وحتى 13 

نوفمبر اجلاري.
وأوض����ح ال��دك��ت��ور ال��س��اي��ر أن 
م��ب��ادرة متكن امل���رأة ال��ت��ي تسعى 
إلى تنفيذها الهالل األحمر الكويتي 
يترجم خطى دولة الكويت الرامية 
لتنفيذ أه���داف التنمية املستدامة 
وحتفيز بيئة عمل تنمي ال��ق��درات 
القيادية للمرأة وحتقق املساواة بن 

اجلنسن.
وأض��اف أن النساء يضطلعون 
ب��أدوار حاسمة في مساعدة أسرهن 
ومجتمعاتهن على الرغم من أهوال 
ال���ك���وارث الطبيعية أو األزم���ات 
االنسانية مؤكدا أن أولئك النساء 

يستحقن املساعدة والدعم.

وق���ال إن م��ب��ادرة مت��ك��ن امل���رأة 
تهدف إل��ى منح النساء الضمانات 
الالزمة لتأسيس أعمال ومشاريع 
صغيرة ميكن أن تصبح موردا يؤمن 
دخلهن الفتا الى ان املبادرة سيكون 
لها أث��ر ف��ي تغيير ثقافة املجتمع 
وستسهم ف��ي حت��وي��ل األف����راد من 
مستهلكن إل��ى منتجن. وأض��اف 
»أن اهتمام اجلمعية مببادرة متكن 
املرأة إمنا يأتي في إطار حتقيق املزيد 
م��ن املكتسبات للنساء النازحات 
وال��الج��ئ��ات وتوفير ال��ف��رص التي 
حت��س��ن م���ن م��س��ت��وى معيشتهن 
وجتعلهن ق���ادرات على االستفادة 
من مهاراتهن في كافة امل��ج��االت«.
وأك��د الساير أهمية تسليح النساء 
باملهارات الالزمة لتأسيس منوذج 
م��س��ت��دام ف��ي األع��م��ال موضحا أن 
اجلمعية نفذت العديد من املبادرات 
لتمكن امل���رأة ف��ي ك��ل م��ن باكستان 
والهند وفلسطن والعراق والالجئات 

السوريات في لبنان واألردن.
وأش���ار إل��ى دور املتطوعن في 
احل��رك��ة الدولية للصليب األحمر 
وال��ه��الل األح��م��ر ال��ذي��ن يواجهون 
املخاطر ويتحملون املسؤوليات 
وي��زرع��ون األم���ل والطمأنينة في 
صدور املتضررين والضعفاء بعيدا 
عن أي اعتبار وبحيادية وإنسانية 

تامة.
وأع���رب ع��ن ش��ك��ره على وح��دة 
أولئك املتطوعن ومبادءهم وعملهم 
اإلنساني مشيرا إلى أنهم مصدر فخر 
ألنهم يعبرون عن أصالة الشعوب 
ووعيها فيما ترحم بإسمه وباسم 
العاملن ف��ي احل��رك��ة على أرواح 
الضحايا الذين ضحوا بأرواحهم في 

سبيل االنسانية.
من جانب آخر أوضح الساير أن 
املؤمتر ميثل فرصة ثمينة ويدعو 
اجلميع إلى تعزيز اجلهود وحتسن 
القدرات للتفكير في جميع القضايا 
التي حتكم العمل اإلنساني ومصالح 
املستضعفن املستقلبية. ولفت الى 
أن »االه��ت��م��ام بالضعفاء ه��و ال��ذي 
يجمعنا ويدفعنا إلى تعزيز آليات 
العمل لدينا وتطوير نهج جديد جتاه 
مستقبل العمل الدولي اإلنساني«. 
وأك����د أن اجل��م��ع��ي��ة م��س��ت��م��رة في 
مشاركتها االيجابية والبناءة في 
مواجهة التحديات اإلنسانية في 
أنحاء العالم معربا عن ثقته بتحقيق 
م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم ب��ش��أن القضايا 
الرئيسية املتمثلة في محاربة الفقر 
واجل��وع وضمان الرعاية الصحية 
ومتويل التنمية املستدامة ومتكن 
امل����رأة بفضل اجل��ه��ود اإلنسانية 

املتضافرة وامللموسة.

وفد جميعة الهالل األحمر الكويتي أثناء جلسات املؤمتر 

» الهالل األحمر الكويتي« 
تبرز دورها اإلنساني 

أبرزت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس االثنن 
دورها اإلنساني ضمن مشاركتها في معرض مصاحب 
للمؤمتر اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ العاشر 
لالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر واملنعقد في العاصمة الفلبينية مانيال.
وأك��د رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل االحمر 
الكويتي الدكتور هالل الساير في تصريح ل� )كونا( 
أن اجلمعية اقامت جناحا في املعرض من اجل ابراز 
دور الكويت املشرق في املجاالت االنسانية واالغاثية 
على املستويات الدولية كافة. وأش��ار الساير إلى 
أهمية املعرض الذي يقام على هامش املؤمتر اإلقليمي 
معتبرا اياه حدثا انسانيا واجتماعيا بارزا يستقطب 
كل املنظمات االنسانية ويجمعها في مكان واحد 
إلظهار دورها االنساني واالغاثي. وقال إن املعرض 
يعد أحد أوجه التعريف بجهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتي منذ تأسيسها عام 1966 من العمل اإلنساني 
واإلغ��اث��ي مشيدا »بكل اجلهود التي بذلت لتجعل 
اجلمعية منارة للعمل اإلنساني«.وأضاف أن اجلمعية 
نظمت عددا من حمالت التوعية واملعارض التي حتمل 
معاني إنسانية عامة ومفاهيم أخالقية حضارية 
وتوجهات وطنية مجتمعية نبيلة وحرصت على 
توفير سبل النجاح لهذه املعارض لتحقيق أهدافها 
والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اجلمهور.وذكر 
أن ما حققته اجلمعية من مكانة متميزة في العمل 
االنساني على املستوين احمللي وال��دول��ي جعلها 
منوذجا في العمل التطوعي الكويتي موضحا أن 
اجلناح شهد إقباال وإشادة من جمهور املعرض على 
أعماله االنسانية.وأكد أن اجلمعية تسعى دائما لنشر 
العمل التطوعي من خالل االنشطة واملعارض التي 
تشارك بها على املستويات الدولية كافة. وق��ال ان 
اجلمعية تأتي دائما في مقدمة اجلمعيات اإلنسانية 
التي تقدم اخلدمات االغاثية وتغطي أكثر املناطق 
املنكوبة في العالم ما يؤكد أن الكويت سباقة دائما في 

مساعدة احملتاجن واملنكوبن حول العالم.


