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حتت عنوان «شركاء أشقاء»

رئيس الوزراء يشمل برعايته وحضوره
ملتقى التعاون املصري  -الكويتي
املبارك يتابع فقرات االفتتاح

سمو الشيخ جابر املبارك يتقدم احلضور خالل السالم الوطني

حتت رعاية وحضور سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء
أقيم في فندق شيراتون الكويت أمس
حفل افتتاح ملتقى التعاون املصري

الكويتي حتت عنوان (شركاء أشقاء).
وحضر احلفل ع���ددا ً م��ن ال���وزراء
واملستشارين وكبار املسؤولني في
الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء

وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من
رجال االعمال في البلدين الشقيقني.
وأل��ق��ى رئ��ي��س اجل��ان��ب الكويتي
ملجلس ال��ت��ع��اون امل��ص��ري الكويتي

محمد جاسم الصقر ورئيس اجلانب
امل��ص��ري ملجلس ال��ت��ع��اون املصري
الكويتي معتز األلفي كلمتني في هذه
املناسبة.

استقبلت  10آالف مراجع على خلفية سوء األحوال اجلوية

باسل الصباح« :الصحة» جنحت في تفعيل خطة الطوارئ
ق��ال وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور
ب��اس��ل ال��ص��ب��اح إن أق��س��ام احل���وادث
مبستشفيات الوزارة استقبلت الثالثاء
 10038م��راج��ع��ا أغلبهم مصابون
بأمراض الربو والقلب وذلك على خلفية
تقلبات الطقس الشديدة التي شهدتها
البالد.
وأض��اف الشيخ باسل الصباح في
تصريح لـ (كونا) أن عدد احلاالت التي
احتاجت الدخول إلى املستشفى ملتابعة
وضعها الصحي واستكمال العالج
بلغت  336حالة في حني مت إدخال 23
حالة إلى أقسام العناية املركزة لتلقي
العالج الالزم.
وأوضح أن الوزارة جنحت في تفعيل
خطة الطوارئ إذ اتخذت كل اخلطوات
العملية الالزمة للتعامل مع احلاالت
املتضررة من هطول األمطار الغزيرة
التي تأثرت بها البالد الليلة املاضية
وذل���ك بالتنسيق ال��ت��ام م��ع األج��ه��زة
املعنية وب��خ��اص��ة وزارة الداخلية
واإلدارة العامة لالطفاء.
وأفاد بأن (الصحة) قامت بالواجبات
املناطة بها عبر االستجابة لبالغات
اإلسعاف التي تلقتها وتوجيه املصابني
وذويهم ب��اإلرش��ادات الطبية الالزمة
بوساطة الهاتف حلني وص��ول سيارة
اإلس��ع��اف وم��ن ث��م نقل امل��ص��اب إلى
املستشفى املعني باستقبال احلالة.
وأك�����د جن����اح أق���س���ام احل�����وادث
ف��ي استقبال احل���االت ال��ت��ي راجعت
املستشفيات بشكل شخصي وكذلك
احمل��ول��ة م��ن م��راك��ز ال��رع��اي��ة األول��ي��ة
وقدمت لها اخلدمات الالزمة دون عناء.
وث���م���ن ال��ش��ي��خ ب���اس���ل ال��ص��ب��اح
مجهودات كل من أسهم في تفعيل خطة

الشيخ الدكتور باسل الصباح

الطوارئ بنجاح األم��ر ال��ذي أسفر عن
تقدمي اخلدمات الصحية لكل من احتاج
إليها دون عراقيل.
وش��ه��دت ال��ب�لاد خ�ل�ال ال��س��اع��ات
القليلة املاضية استقرارا نسبيا في
حالة الطقس مع انقشاع الغيوم وهدوء
العاصفة وتوقف األمطار التي سقطت
ب��غ��زارة الليلة امل��اض��ي��ة فيما أك��دت
املصادر املعنية عدم وقوع أية إصابات
أو بالغات خطيرة.
وانحسرت املياه من معظم الشوارع
ب��ع��د أن اس��ت��دع��ت األم��ط��ار ال��غ��زي��رة
إع�لان مجلس ال���وزراء تعليق العمل
بجميع املؤسسات الرسمية فيما قامت
اجلهات املعنية بدورها بتسهيل عملية
املرور واستمرار عمل اجلهات الصحية
واملرافق احليوية في البالد في خدمة

إحصائية بعدد احلاالت التي تعاملت معها مستشفيات وزارة الصحة

املواطنني واملقيمني.
وبلغت كمية األم��ط��ار ف��ي مدينة
الكويت العاصمة  58مليمترا وفي
مطار الكويت ال��دول��ي 4ر 40مليمتر

وفي منطقة الساملية 2ر 35مليمتر وفي
جزيرة فيلكا  50مليمترا فيما وصلت
سرعة الرياح في بعض املناطق إلى 95
كيلومترا في الساعة.

بورسلي :عمل شرطة األمم املتحدة ركيزة
أساسية في تنفيذ واليات حفظ السالم

فواز بورسلي

أحيانا إلى البعثات السياسية اخلاصة
وأن هذا الوجود سواء عبر أفراد ضباط
الشرطة أو فرق الشرطة املتخصصة له
عظيم األثر في تعزيز الثقة لدى املدنيني

والوقاية من جتدد النزاعات.
وأكد بورسلي أهمية حصول الشرطة
األممية على التدريب الكافي مبا في ذلك
مجال املهارات اللغوية وااللتزام بسياسة

الكويت تؤكد أهمية احترام وحدة البوسنة
والهرسك واستقرارها وسالمتها اإلقليمية

أكدت الكويت أهمية احترام وحدة البوسنة والهرسك
واستقرارها وسالمتها اإلقليمية ودستورها الوطني
وجميع االحكام الصادرة عن سلطاتها القضائية من قبل
جميع األطراف.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة مجلس األمن حول
البوسنة والهرسك والتي القاها مندوب دولة الكويت الدائم
لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي مساء الثالثاء.
ودع��ا العتيبي كافة األطياف في البوسنة والهرسك
إلى تضافر اجلهود لتنفيذ االتفاق اإلط��اري العام للسالم
واحترام الوالية املوكلة للممثل السامي للبوسنة والهرسك
مبوجب املرفق العاشر من االتفاقية ومبوجب ق��رارات
مجلس األمن ذات الصلة.
وأثنى على اجلهود التي من شأنها احلفاظ على استقرار
األوض��اع في البوسنة والهرسك وعلى وحدتها بجميع
مكوناتها العرقية والثقافية معربا عن تقديره للدور الهام
الذي تضطلع به قوة حتقيق االستقرار املتعددة اجلنسيات
في البوسنة والهرسك بقيادة االحتاد األوروبي في حتقيق
هذا الهدف.
ورحب العتيبي باعتماد مجلس األمن باإلجماع القرار
“ 2443وهو ما يبعث برسالة قوية من املجتمع الدولي إلى
شعب البوسنة والهرسك بأننا ملتزمون باحلفاظ على األمن
واالستقرار فيها وعازمون على مواصلة توفير الدعم الالزم
لها بغية تعزيز سيادتها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية”.
وأشار الى ان اتفاقية اإلطار العام للسالم في البوسنة
والهرسك ومن بعد م��رور أكثر من عقدين على توقيعها
ال تزال متثل حجر األس��اس لتحقيق االستقرار املؤسسي
واملرجعية الثابتة إلحالل السالم املستدام.
وأع���رب العتيبي ع��ن القلق إزاء إستمرار التصعيد
للخطابات التحريضية والتصريحات االنقسامية داعيا
جميع القادة السياسيني الى إعالء املصالح الوطنية لشعب
البوسنة والهرسك فوق أي اعتبار والترفع عن املصالح
السياسية والعرقية الضيقة.
كما دعا جميع القادة السياسيني في البوسنة والهرسك
إلى االنخراط بشكل بناء لتنفيذ نتائج االنتخابات التي
عقدت ف��ي السابع م��ن أكتوبر امل��اض��ي مب��ا فيها تشكيل
احلكومة بأسرع وقت ممكن.

منصور العتيبي

وش��دد العتيبي على ض��رورة تكثيف اجلهود العتماد
البرملان تشريعات جديدة لتفادي ترك السلطة القضائية
دون األدوات الالزمة ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد
واإلره��اب ومنع التطرف األمر الذي يشكل تهديدا مباشرا
لسيادة القانون وعرقلة اجلهود الرامية لتحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية ومساعي االندماج مع االحتاد
األوروبي.
وبني أن هذه األح��داث تأتي بالتزامن مع ما أش��ار إليه
التقرير بشأن حتقيق تقدم محدود فيما يتعلق بتنفيذ
جدول أعمال االهداف اخلمسة والشرطني الالزمة إلغالق
مكتب املمثل السامي وال سيما بخصوص تسجيل املمتلكات
الدفاعية املوجودة في جمهورية صربسكا.
وأك��د العتيبي دعمه الكامل ملكتب املمثل السامي على
النحو املنصوص عليه في اتفاق دايتون للسالم وقرارات
مجلس األمن ذات الصلة ودعوة املمثل السامي الى تكثيف
اجلهود من أجل تنفيذ اخلطة بشكل كامل.
وأعرب عن القلق من ارتفاع عدد الالجئني واملهاجرين
العائدين إلى البوسنة والهرسك منذ بداية العام حيث بلغ
عددهم ما يقارب  18الفا حتى شهر أكتوبر مقارنة بالعام
املاضي الذي كان  758الجئا ومهاجرا.

أثنى على اجلهد احلكومي في محاسبة املقصرين

خالل كلمة الكويت في مجلس األمن

أك��دت الكويت ان اإلص�لاح��ات التي
تضطلع بها األمانة العامة لألمم املتحدة
ومنها ما يتعلق بإصالح ركيزة األمن
والسلم ستزيد ال شك من االت��س��اق في
عمل شرطة األمم املتحدة بامليدان في
جميع “عمليات السالم”.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة
مجلس األمن حول شرطة األمم املتحدة
ف��ي عمليات حفظ ال��س�لام التي ألقاها
السكرتير األول ف��واز بورسلي مساء
الثالثاء .وق��ال بورسلي إن ذل��ك يأتي
حت��ت ق��ي��ادة م��وح��دة تسترشد بأمور
أولها قرارات مجلس األمن ويليها إعالن
االل��ت��زام��ات امل��ش��ت��رك��ة م��ن أج���ل حفظ
السالم .وأكد أن عمل شرطة األمم املتحدة
يعتبر داعما وركيزة أساسية في تنفيذ
والي���ات حفظ ال��س�لام حيث تعمل من
أجل توفير احلماية للمدنيني عند وجود
تكليف بذلك.
وأش��ار إل��ى أن شرطة األمم املتحدة
هي األكثر وجودا في امليدان بني األفراد
النظاميني في حفظ السالم وميتد عملهم

جانب من احلضور

عدم التسامح مع حاالت العنف اجلنسي
في النزاع وكيفية حماية األطفال.
وذكر أن دور شرطة األمم املتحدة يبرز
كذلك في تعزيز دور املؤسسات القانونية
وإصالح القطاعات األمنية وبناء قدرات
امل��ؤس��س��ات ترسيخا حل��ك��م ال��ق��ان��ون
وسيادته واحملافظة على االستقرار بعد
حتقيقه.
وأوض���ح ب��ورس��ل��ي أن استمرارية
وج��ود شرطة األمم املتحدة في امليدان
مقارنة بغيرهم من األف���راد النظاميني
يلقي على عاتقهم مسؤولية ضمان
االنتقال السلس من حفظ السالم إلى بناء
السالم ما بعد النزاع.
وأضاف أن وجود الشرطة يساهم في
االنخراط مع املؤسسات احمللية والدولية
والشركاء في إمتام استراتيجيات خروج
عمليات حفظ السالم بناء على حلول
سياسية ناجحة وهي مسؤولية وطنية
متكاملة يكون فيها للمجتمع بكل مكوناته
ال��دور األول في استدامة السالم في ظل
متكني املرأة بصفتها صانعة للسالم.

العتل يشيد بجهود املهندسني
في فرق الطوارئ

أع��رب رئيس جمعية املهندسني
الكويتية املهندس فيصل العتل عن
اعتزاز اجلمعية بأبنائها املهندسني
الذين أثبتوا كفاءة في عملهم امليداني
من خالل فرق الطوارئ املختلفة في
كافة الوزارات اخلدمية خالل تعاملهم
ماشهدته ال��ب�لاد فجر ي��وم الثالثاء
م��ن أم��ط��ار غ��زي��رة  ،مضيفا أن��ه وقد
سبق للجمعية املطالبة بالتشدد في
تطبيق األنظمة والقوانني ومحاسبة
املقصرين ف��ي أداء واجبهم املهني
والوظيفي.
وأض�����اف ال��ع��ت��ل :ل��ق��د تابعنا
وباهتمام بالغ القرارات التي صدرت
عن احلكومة ومتابعتها اللصيقة ملا
شهدته البالد من موجة أمطار  ،ونحن
على ثقة تامة بأن هذا النهج احلكومي
اجلديد في محاسبة املقصرين سيكون
أكثر نفعا وينم عن جدية في التعامل
مع قضايا الوطن واملواطنني ،وأننا
وغير م��رة قلنا أن��ه علينا محاسبة
املقصر وم��ك��اف��أة امل��ج��د ال���ذي يقوم
بعمله على أكمل وج��ه  ،مضيفا أن
موقفنا الهندسي ليس معنيا بأي
شخص أو زميل وزميلة فنحن نكن
لهم االحترام كزمالء وامنا نحن نتابع

م .فيصل العتل

عن كثب نهج حكومي جديد يستحق
منا االشادة والوقوف عليه مليا والشد
علي يد املعنيني به.
وأضاف العتل  ،وفي هذه اللحظة
امل��ه��م��ة ن���ود أن ن��ش��ي��د ب��ك��وادرن��ا
الهندسية التي شهدنا جهودها في
ف��رق ال��ط��وارئ ب��وزارت��ي الكهرباء
وامل��اء والصحة واالطفاء واألشغال
العامة وغيرها من ف��رق ال��ط��وارئ ،
مؤكدا أن جهود زمالءنا موضع فخر

واع��ت��زاز وأن تكرمي ه��ذه السواعد
الكويتية الشبابية واجب علينا البد
وأن نقوم به .
وشدد العتل على ضرورة أن يشمل
احلساب أيضا املقاولني الذين قصروا
في تنفيذ عقود الصيانة في مختلف
ال���وزارات  ،مضيفا أن��ه يجب تنفيذ
عقودالصيانة واإلنشاء في كل مرافق
ال��دول��ة وخ��اص��ة م��ن خ�لال متابعة
لصيقة  ،وأن يتم استبعاد املقاولني
املخالفني من أية عقود حكومية الحقة.
وأشار العتل في ختام تصريحه الى
ضرورة قيام احلكومة بوضع خطط
ملواجهة أية طواريء قد تشهدها البالد
سواء كانت أح��وال جوية أو غيرها ،
مضيفا أنه ال بد أيضا من جتريب هذه
اخلطط وتفعيلها ميدانيا من خالل
غرفة حتكم مركزية للطواريء فنحن
لم نلمس هذا التنسيق الضروري بني
مختلف اجلهات احلكومية املعنية
بأية ح��االت طارئة أو أزم��ات قد متر
بها البلد ال سمح الله  ،وأننا ندعو
املولى عز وجل أن يدمي علينا نعمتي
األم���ن واألم���ان بقيادة سمو األمير
وسمو ولي العهد وأن يحفظ الكويت
وأهلها من كل مكروه.

