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يلتقي ممثلة االتحاد األوروبي اليوم

من أكبر التحديات في العصر الحالي وتنذر بكارثة إنسانية

وزير الخارجية شارك في اجتماع

العتيبي :الكويت تدعم األمم المتحدة

التحالف الدولي ضد «داعش»

• الشيخ صباح اخلالد لدى وصوله إلى بروكسل

و�صل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد الى بروك�سل �أم�س للم�شاركة باجتماع
التحالف ال��دويل ملكافحة ما ي�سمى تنظيم الدولة
الإ�سالمية «داع�ش» وك��ان يف ا�ستقبال ال�شيخ �صباح
اخلالد �سفري الكويت لدى االحتاد الأوروبي وحلف �شمال
الأطل�سي وبلجيكا ولوك�سمبورغ جا�سم البدوي و�أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي الكويتي.

وح�رض ال�شيخ �صباح اخلالد االجتماع الذي يرت�أ�سه
وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف مقر حلف
�شمال الأطل�سي «ناتو».
و�سيجتمع ال�شيخ �صباح اخلالد مع املمثلة العليا
لالحتاد ا لأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سية
وا لأم��ن��ي��ة فيديريكا موغرييني يف مقر االحت��اد
ا لأوروبي اليوم.

للتصدي لظاهرة التغير المناخي
�أك���دت الكويت موا�صلتها دعم
م�ساعي االمم املتحدة للت�صدي
لتحديات ظاهرة التغري املناخي
�إميانا منها ب�أن الت�صدي لهذه
الظاهرة م�س�ؤولية م�شرتكة وان
كانت بدرجات متباينة مبا يتوافق
مع الأولويات والقدرات الوطنية
حتقيقا لطموحات ال�شعوب.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي
�ألقاها املندوب الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي
يف جل�سة جمل�س الأمن حول �صون
ال�سلم والأمن الدوليني واملخاطر
الأمنية املرتبطة باملناخ.
وقال العتيبي« :كدولة جماورة
للعراق نتفق على ت�أثريات تغري
املناخ على النظام االيكولوجي
وخ�صو�صا منطقة االه��وار وهو
ما ي�ستدعي تعاونا وثيقا على
خمتلف امل�ستويات للحد من
تداعياته على البيئة وال�سكان
والعمل على انعا�ش هذه املنطقة
وتنميتها».
وا�ضاف �أن جمل�س الأم��ن متفق
على �أن تغري امل��ن��اخ ظاهرة
حتمية �أ�صبحت هاج�س ًا جلميع
الدول بل ال�شغل ال�شاغل جلميع
�شعوب ال��ع��امل ن��ظ��را خلطورة
الآثار ال�ضارة لتلك الظاهرة التي
تعترب م��ن اك�بر التحديات يف
الع�رص احلايل لأنها تهدد امن بل
ووجود العديد من الدول وتنذر
بحدوث كارثة ان�سانية.
و�أو�ضح العتيبي انه «ال يوجد

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

هناك احد يف م�أمن من خماطر
هذه الظاهرة الآخذة يف التغري
ورغما عما يعتقده البع�ض ف�إن
االن�شطة الب�رشية هي ال�سبب
اال�سا�سي لهذا التغيري اذ مل تعد
احل���روب وال����صراع��ات ال�سبب
ال��وح��ي��د يف ع���دم اال�ستقرار
وانعدام الأمن».
و�أ�شار الى دور جمل�س الأمن الذي
عهد �إليه ميثاق االم��م املتحدة
اال�ضطالع مب�س�ؤولياته يف حفظ
ال�سلم والأم���ن ال��دول��ي�ين على
الرغم من ان املجل�س لي�س الآلية
املثالية ملعاجلة ظاهرة تغري

املناخ نظرا لت�شعب ابعاد هذه
الظاهرة والتي هي بحاجة الى
مناق�شة وا�سعة النطاق يف �سياق
التنمية امل�ستدامة.
وذك���ر ان تلك اجل��ه��ود ت�ستند
ملتطلبات مبادئ واحكام اتفاقية
االم��م املتحدة االط��اري��ة لتغري
امل��ن��اخ وب���روت���وك���ول كيوتو
وات��ف��اق باري�س التي متثل يف
جمموعها ال�صكوك القانونية
التي تلزمنا بالتعاون امل�شرتك
يف هذا املجال.
وا���ض��اف «ال ن�ستطيع احلديث
عن االج��راءات الدولية للت�صدي

ل��ظ��اه��رة ت��غ�ير امل���ن���اخ دون
الت�أكيد على مبد�أ التنفيذ املتمثل
يف حتمل ال���دول امل�س�ؤولية
امل�شرتكة واملتباينة ازاء هذه
االعباء والتي مت جت�سيدها يف
�سياق اتفاق باري�س عام 2015
الذي ي�سعدنا دخوله حيز التنفيذ
يف فرتة قيا�سية».
وبني انه على الرغم من اجلهود
ال��ت��ي ب��ذل��ت مل��واج��ه��ة ظاهرة
تغري املناخ ف�إن الطريق ال يزال
طويال للتمكن من تخفيف �آثاره
وانه ال منا�ص من العمل الدويل
املتكاتف لتخفيف �آثاره ال�ضارة
وانعكا�ساته اخلطرية على كوكب
االر�����ض وال����ذي يتطلب ارادة
�سيا�سية وتعاونا وت�ضامنا دوليا
لتحقيق اهداف هذا االتفاق.
وا�ضاف ان الكويت حر�صت على
ت�أ�صيل العمل اجل��م��اع��ي منذ
انطالق املفاو�ضات و�صوال الى
ت�صديقها على ات��ف��اق باري�س
التاريخي و�صاحب هذا ترجمة
لاللتزامات التي ميليها االتفاق
ك��أ���س��ا���س واول��وي��ة يف برامج
وم�شاريع وطنية للحفاظ على
البيئة وحمايتها.
و�أك��د العتيبي «ان هذه اجلهود
ت��أت��ي انطالقا م��ن امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقنا جتاه م�ستقبل
الأج��ي��ال القادمة و�إمي��ان��ا منا
بدورنا ال�صديق للبيئة يف اطار
التخفيف والتكيف م��ع تغري
املناخ».

الكويت :نساند الحكومات الوطنية في مساعيها لمواجهة اإلرهاب
دانت الكويت ب�شدة الأعمال الإرهابية التي ت�ستهدف منطقة
ال�ساحل االفريقي وامن و�سالم �شعوبها مبا يف ذلك العمليات
الإجرامية جلماعة «بوكو حرام» وما ي�سمى بتنظيم «داع�ش».
جاء ذلك يف كلمة الكويت والتي القاها املندوب الدائم للكويت
لدى االمم املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي خالل جل�سة جمل�س
الأمن حول املر�أة وال�سلم واالمن يف منطقة ال�ساحل االفريقي.
و�أكد العتيبي يف كلمته دعم الكويت للحكومات الوطنية يف
م�ساعيها للت�صدي لالرهاب و التحديات االقت�صادية ،مو�ضح ًا
ان منطقة ال�ساحل تواجه حتديات خمتلفة لتحقيق ال�سلم
واالمن املن�شودين منها التحديات البيئية وما ينتج عنها
من توترات وانعدام االمن الغذائي باال�ضافة الى حتديات

اقت�صادية مثل البطالة واخرى امنية مثل االرهاب «الى جانب
الت�أثري الوا�ضح لتلك التحديات على كافة �شعوب املنطقة اال
انها ت�ؤثر على فئة الن�ساء والفتيات ب�شكل خا�ص».
ورحب العتيبي بجهود الأمم املتحدة يف �أخذ زمام القيادة
من حيث تعزيز دور املر�أة يف حتقيق ال�سلم واالمن يف منطقة
ال�ساحل يف اطار توجه االمني العام لالمم املتحدة نحو حتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني يف خمتلف هيئات االمم املتحدة.
كما رحب ب�أن الن�ساء ت�شكل ما ن�سبته  %22من موظفي بعثة
االمم املتحدة لدعم اال�ستقرار يف مايل مع االطالع الى تعزيز
م�شاركة امل��ر�أة يف خمتلف بعثات حفظ ال�سالم �سواء من
الناحية االدارية او كاع�ضاء يف قوات حفظ ال�سالم ،مو�ضح ًا ان

«الصحافيين» شاركت في اجتماع لجنة الحريات بالقاهرة

أبا الخيل :بعض الجهات تسيء للصحافة

العربية بتقارير تفتقد المصادقية
عقدت اللجنة الدائمة للحريات
يف احت��اد ال�صحافيني العرب
اجتماعا لها يف مقر االحت��اد
بالقاهرة حيث ا�ستعر�ضت عددا
من امللفات والتقارير التي تهم
احل��ري��ات يف ال��وط��ن العربي
ومتابعة التقرير ال��دوري الذي
ت�صدره اللجنة وال�صعوبات التي
يواجهها ال�صحايف يف مناطق
ال�رصاع.
وقال ع�ضو جمل�س ادارة جمعية
ال�صحافيني الكويتية وع�ضو
جلنة احلريات باالحتاد العام
لل�صحافيني العرب دهريان �أبا
اخليل ان ه��ذا االجتماع ي�أتي
ا�ستكماال الجتماعات �سابقة مت
من خاللها الت�أكيد على �رضورة
ا�ستكمال تقارير احلريات التي
ت�صدر من النقابات واجلمعيات
ب�����ش ��أن و���ض��ع احل��ري��ات وما
ي��ت��ع��ر���ض ل���ه ال�����ص��ح��ايف يف
البلدان املختلفة والذي �سي�شكل
يف النهاية التقرير الذي ي�صدر
عن و�ضع احلريات يف الوطن
العربي.
و�أ�ضاف �أب��ا اخليل ان الأع�ضاء
ناق�شوا املوا�ضيع املدرجة على
جدول �أعمال اللجنة والتقارير
الواردة واملقرتحات التي قدمها
الأع�ضاء ومت اتخاذ القرارات
املنا�سبة لها ،م�شريا ال��ى ان
عمل اللجنة ون�شاطها يعترب
اي�ضاحا للحقائق وتبيانها امام

• دهيران أبا اخليل مشاركا في االجتماع

ما ي�صدر من تقارير غري حمايدة
وتفتقد امل�صداقية لبع�ض اجلهات
التي حتاول اال�ساءة لل�صحافة
العربية.
م��ن ج��ان��ب��ه ن���وه عبدالوهاب
الزغيالت رئي�س جلنة احلريات

ب��احت��اد ال�صحافيني العرب
ان او���ض��اع احل��ري��ات املتاحة
لل�صحافيني يف العامل العربي
مازالت تتجه نحو اال�سو�أ وخا�صة
يف بع�ض مناطق ال�رصاع ،وذلك
بح�سب التقرير االخري للجنة.

القطان :تطبيق الئحة العالج بالخارج

أدى النخفاض أعداد المراجعين
قال مدير ادارة العالج باخلارج ف�ؤاد القطان ان تطبيق
الئحة العالج باخلارج االخرية ادى الى انخفا�ض
ملحوظ يف عدد مراجعي االدارة خالل الفرتة ال�صيفية

مقارنة بال�سنوات املا�ضية ،م�شري ًا �إلى الدعم الكبري
من وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح ووكيل الوزارة
م�صطفى ر�ضا لتذليل العقبات امام املراجعني.

و�ضع الفتيات والن�ساء يعترب االكرث ا�ستهدافا لهذه العمليات
االرهابية وذلك نظرا له�شا�شة و�ضعهم.
وتابع قائال «كما �أنهم م�ستهدفون للتجنيد اي�ضا من قبل
اجلماعات االرهابية واملتطرفة ويجب علينا ان نعمل على
تفعيل دور املر�أة ك�أحد عنا�رص مكافحة التطرف واالرهاب
على كافة امل�ستويات االجتماعية وخا�صة امل�ستويني االقليمي
والدويل».
وجدد العتيبي الدعم ال�سرتاتيجية االمم املتحدة املتكاملة
ملنطقة ال�ساحل يف تنفيذ واليتها لدعم دول ال�ساحل مبوجب
احتياجاتهم الوطنية كل على ح��دة ويف اط��ار التحديات
امل�شرتكة التي تواجهها املنطقة.

وا�ستذكر ان خطة دعم الأمم املتحدة امل�صاحبة ال�سرتاتيجية
االمم املتحدة املتكاملة ملنطقة ال�ساحل ت�ضع متكني املر�أة
�ضمن اولوياتها وت�سعى لتعزيز دور امل��ر�أة يف حتقيق
ال�سالم يف منطقة ال�ساحل وذلك من خالل م�شاركتهم الفعالة
يف االنتخابات وغريها من العمليات ال�سيا�سية وانخراط
املر�أة يف عمليات ال�سالم ويف تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات
مكافحة االره��اب والتطرف العنيف ات�ساقا مع قرارات
جمل�س االمن وخطط العمل الدولية واالقليمية والوطنية
ذات ال�صلة.
وا�شاد العتيبي باجلهود التي تبذل وال�سعي ملعاجلة ق�ضايا
ال�سلم واالمن يف القارة االفريقية.

كفاءتهن تساعدهن على تخطي كل الصعوبات والعقبات

حصة السعد :جهود دؤوبة لدعم سيدات

األعمال والمرأة اللبنانية
�أ����ش���ادت رئي�سة جمل�س �سيدات
الأع��م��ال العرب ورئي�سة االحتاد
الكويتي ل�صاحبات املهن ال�شيخة
ح�صة ال�سعد بعمل االحتاد اللبناين
ل�صاحبات الأعمال واملهن واجلهد
الد�ؤوب الذي قام به منذ ت�أ�سي�سه
ل��دع��م ���س��ي��دات الأع��م��ال وامل���ر�أة
اللبنانية.
جاء هذا يف كلمة القتها ال�شيخة
ح�صة ال�سعد خالل رعايتها احتفا ًال
تكرميي ًا نظمه االحت���اد اللبناين
ل�صاحبات الأعمال واملهن ومنح
خالله بطاقتي ع�ضوية ذهبيتني
ملديرة الوكالة الوطنية للإعالم
اللبنانية ل��ور �سليمان واملدير
العام ل��وزارة االقت�صاد اللبنانية
عليا عبا�س.
وا���ش��ارت ال��ى امل�شاركة الدائمة
ل�لاحت��اد اللبناين يف امللتقيات
وامل ��ؤمت��رات االقليمية والدولية
ل�سيدات الأعمال والدور البارز الذي
يلعبه �ضمن هذه امللتقيات والذي

يعك�س الدور املتميز ل�سيدة الأعمال
واملر�أة اللبنانية ب�شكل عام.
ومن جانبها قالت رئي�س ًا االحتاد
اللبناين ل�صاحبات الأعمال واملهن
كارمن زغيب يف ت�رصيح ان االحتاد
يعمل حت��ت مظلة جمل�س �سيدات
الأعمال العرب الذي ترت�أ�سه ال�شيخة
ح�صة ال�سعد واالحت���اد العاملي
ل�صاحبات الأعمال واملهن.
و�شكرت زغيب ال�شيخة ح�صة ال�سعد
لوقوفها الى جانب املر�أة اللبنانية
و�سيدات الأعمال اللبنانيات وللدعم
الكبري الذي قدمته ك�سفرية لالحتاد
العاملي ل�صاحبات الأعمال واملهن
يف ال�رشق االو�سط وكرئي�سة ملجل�س
�سيدات الأعمال العربي.
و�سلمت ال�شيخة ح�صة ال�سعد خالل
االحتفال بطاقتي ع�ضوية االحتاد
اللبناين ل�صاحبات الأعمال واملهن
ال��ذه��ب��ي��ت�ين ال���ى ك��ل م��ن مديرة
الوكالة الوطنية للإعالم ومديرة
وزارة االقت�صاد اللبنانية.

• الشيخة حصة السعد خالل تسليمها بطاقات العضوية لصاحبات األعمال

«البلدية» :غلق  20مح ً
ال وإخالء
 20بقالة ومعرض بـ «العاصمة»
ك�شفت �إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
بالبلدية عن الإجنازات العديدة التي
حققتها �إدارة الرتاخي�ص الهند�سية
بفرع بلدية حويل خالل �شهر يونيو
املا�ضي ،م�شرية �إلى �إنه مت اجناز
 711معاملة ا�شتملت على  601رخ�صة
جتارية  110 ،رخ�ص بناء.
ويف هذا ال�سياق ا�ستعر�ض مدير �إدارة
الرتاخي�ص الهند�سية جا�سم اخل�رض
الإجنازات التي حققتها الإدارة ،مبينا
�إنه مت ا�صدار  711رخ�صة ا�شتملت على
 601رخ�صة جتارية خا�صة باملحالت
و 45معاملة تعديل وا�ضافة لل�سكن
اخلا�ص و 17معاملة بناء حديث لل�سكن
اخلا�ص و 14معاملة تعديل وا�ضافة
لل�سكن اال�ستثماري و 14معاملة هدم
ا�ستثماري و 8معامالت بناء حديث
لل�سكن اال�ستثماري و 7معامالت هدم و5
معامالت هدم لل�سكن اخلا�ص.
ودعت �إدارة العالقات العامة اجلمهور
يف ح���ال وج���ود �أي �شكوى تتعلق
بالبلدية االت�صال على اخلط ال�ساخن

• زيد العنزي

• جاسم اخلضر

�139أو التوا�صل على ح�ساب البلدية
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي و�سيتم
اتخاذ الإج����راءات القانونية حيال
ال�شكوى على الفور.
ويف نف�س ال�سياق ك�شفت �إدارة
ال��ع�لاق��ات العامة يف البلدية عن
االجنازات التي حققها فريق الطوارئ

بفرع بلدية حمافظة العا�صمة خالل
يونيو املا�ضي تزامنا مع احلملة
االعالمية التي �أطلقتها االدارة حتت
�شعار «توا�صل معنا» والتي تهدف �إلى
�إزالة كافة التعديات على �أمالك الدولة
واالع�لان��ات بال�شوارع وامليادين
ومتابعة الباعة اجلائلني وك��ل ما

ي�شغل الطريق �سواء ا�ستغالل م�ساحة
دون ترخي�ص �أو �سيارات مهملة ف�ضال
عن متابعة �رشكات النظافة ومدى
التزامها بتطبيق العقود بينها وبني
البلدية �إل��ى جانب متابعة �شكاوى
اجلمهور الواردة عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي والتي �أ�سفرت عن حت�صيل
300دينار.
و�أك���د رئي�س فريق ال��ط��وارئ بفرع
بلدية حمافظة العا�صمة زيد العنزي
ان املفت�شني قاموا بتحرير 82خمالفة
وتوجيه  72انذار ًا ،م�ؤكد ًا �أنه مت اخالء
 20بقالة ومعر�ض داخل عقارات.
و�أ���ض��اف العنزي �أن��ه مت حترير65
خمالفة طبق ًا ل��ل��ق��رارات الوزارية
 172ل�سنة  2006و 87ل�سنة 2015
اخلا�صني بالئحة االعالنات واملحالت
العامة واملقلقة للراحة.
وت��اب��ع� :إج��م��ايل ال�شكاوى التي مت
ا�ستقبالها والتعامل معها من خالل
اخلط ال�ساخن التابع لفريق الطوارئ
بلغت � 161شكوى.

