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»الزراعة« تشارك في ورشة عمل لمراجعة ومناقشة 
المعايير الدولية للصحة النباتية بالقاهرة اليوم

العبدلي: نستغرب استمرار الحكومة في تجاهل
معالجة أوضاع أبناء الكويتية المطلقة من غير كويتي

تشارك الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية في ورشة عمل اقليمية ملراجعة مسودات 
املعايير الدولية للصحة النباتية والتي س���تعقد 
بالقاهرة في القترة م���ن اليوم حتى 22 اجلاري 
بتنظيم من منظمة االغذية والزراعة لالمم املتحدة 
حيث سيتم مناقشة عدد من املعايير الدولية للصحة 
النباتية ومنها املعايير اخلاصة بالبروتوكوالت 
التشخيصية حلش���رة تربس النخيل واملعايير 
اخلاصة باملعامالت املبردة املتمثلة باملعاملة املبردة 
للبرتقال ضد اصابة ذبابة الفاكهة واملعاملة املبردة 
للبرتقال واليوس���في ضد اصاب���ة ذبابة الفاكهة 
واملعامل���ة املبردة للبرتقال ضد اصابة حش���رة 
 X واملعاملة املبردة لليوسفي  Backtracke Tryoni
البرتقال ضد حشرة Backtracker Tryoni املعاملة 

املبردة لليمون احلامض لالصابة بحشرة Backtracke Tryoni   املعاملة 
املبردة للجريب فروت ضد االصابة بحشرة ذبابة الفاكهة – املعاملة 
املب���ردة الصناف وهجني ضد االصابة بذبابة الفاكهة – بجانب ذلك 
سيتم مراجعة املعايير اخلاصة بأنظمة شهادات التصدير واخلطوط 

التوجيهية لش���هادات الصحة النباتية وتصميم 
وتشغيل محطات للحجر الزراعي ملعايير الدخول 

ومعيار مصطلحات الصحة النباتية.
وفي اطار آخر تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية بدراس���ات واختبارات عملية 
ملنتج صيني عضوي »لتحسني خواص التربة« 
لتقييم مدى فاعليته على تربة الكويت وحتسني 
خواصها وترشيد استهالك املياه وانعكاسات ذلك 

على انتاجية ومواصفات احملصول الناجت.
واوضح نائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية 
م.فيصل الصديقي أن ه���ذا املنتج هو عبارة عن 
منتج مصنع من مواد طبيعية عضوية تعمل على 
حتسني خواص التربة وتقلل من استخدام املياه 
في الري بنسبة 50% ويزيد من قدرة النبات على 
االستفادة من عناصر التربة وامتام عملية البناء الضوئي، مشيرا 
الى ان املنتج في حالة جناحه سيس���اهم في حل الكثير من مشاكل 
التربة والقطاع الزراعي في الكويت خاصة في ظل ظروفها املناخية 

والطبيعية التي يعاني منها االنتاج الزراعي احمللي.

رحب رئيس اجلمعية الكويتية لتنمية الدميوقراطية 
ناصر العبدلي بقراري مجلس جامعة الكويت قبول 
الطلبة من غير محددي اجلنسية في برنامج الدراسات 
العليا في اجلامعة واستعانة وزارة التربية مبدرسني 
ومدرسات من نفس الفئة للتعليم في مدارسها، مشيرا 
الى ان هذا اإلجراء يؤس����س لعهد جديد من احترام 
حقوق اإلنسان واالعتراف باحلقوق املدنية ألولئك 

املواطنني الذين ظلمهم قانون اجلنسية.
وطالب العبدلي احلكومة باالعتراف بخطأ االجراءات 
جتاه هذه الفئة طوال السنوات املاضية باعتبار ذلك 
نقطة سوداء في تاريخ البالد حتى نتمكن من معاجلة 
آثارها علينا كشعب وعلى اآلخرين من ابناء هذه الفئة، 
موضحا ان كل املبررات التي س����اقتها احلكومة في 
استخدام تلك االجراءات ال تتوافق مع احلق الطبيعي 

ألي انسان على ظهر البسيطة.واستغرب العبدلي من استمرار احلكومة 
في جتاهل القانون املتعلق مبعاجلة أوضاع ابناء املواطنة املطلقة ومن 
توفي زوجها من غير محددي اجلنس����ية مبنحهم اجلنسية الكويتية 
حسب الش����روط خاصة ان ملفاتهم جاهزة وجرى مراجعتها اكثر من 

مرة وعلى يد أكثر من وزير داخلية، مش����يرا الى ان 
هذا التجاهل مأس����اة تضاف الى مآسي احلكومة في 

معاجلة هذا امللف.
وق����ال العبدلي ان ملف غير محددي اجلنس����ية 
»تورم« كثيرا ولم تعد املعاجلات الترقيعية جتدي 
معه السيما ان كل املراجعات السابقة سواء أكانت من 
وزارة الداخلية أم اللجان الوزارية األخرى لم تعثر 
على س����بب مقنع حلرمان أبناء هذه الفئة من حقهم 
كمواطن����ني، مؤكدا ان كل ما يج����ري هو اعتراضات 
مصلحية ال ترقى الى ان تكون سببا وطنيا ملنع تلك 

الفئة من احلصول على حقوقها.
ودعا احلكومة الى االس����راع في حل مشكلة غير 
محددي اجلنس����ية بعدما جرى تفكيكها الى شرائح 
وأصبح من السهل اجنازها وفقا لتلك الشرائح ولتكن 
البداية مبنح ابناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط املادة الرابعة 
من قانون اجلنسية الشهادة على انهم مواطنون وتأخر حصولهم على 
حقوقهم بسبب القوانني املتعسفة، موضحا ان النظر الى هذه املشكلة 

بعني انسانية سيعجل في حلها.

ناصر العبدليم.فيصل الصديقي

زوجات الديبلوماسيني حرصن على املشاركة في تكرمي العميد أكرم بدوي

املستشار خالد السحار حلظة وصوله للمشاركة في التكرمي

)أسامة البطراوي(السفير املصري طاهر فرحات وحرمه يتوسطان العميد أكرم بدوي وحرمه وجنالء النقي والسفيرين اليمني واجلزائري جنالء النقي ترحب باحلضورجنالء النقي تكرم العميد أكرم بدوي بحضور السفير املصري طاهر فرحات وحرمه

النقي مع ابنتيها أمينة وجنا املطوع

السفير السويسري  مصافحا نظيره املصري خالل حضوره حفل تكرمي العميد بدوي

علي شلبي وامللحق العسكري الفرنسي العميد أكرم بدوي وحرمه عال بدوي السفير املصري والعميد أكرم بدوي املستشار خالد عبدالرحمن وحرمه

 أسامة أبوالسعود
اكدت محامية الدولة في ادارة الفتوى والتشريع ومرشحة مجلس االمة السابقة 
جنالء النقي عمق العالقات املصرية – الكويتية، مش����ددة على انها مثال يحتذى في 
العالقات بني الدول.جاء ذلك خالل حفل تكرميي وداعي اقامته النقي بديوان االسرة 
بس����لوى امس االول للمستشار العس����كري املصري العميد اركان حرب اكرم بدوي 
مبناسبة انتهاء مهمة عمله الرسمي في البالد بحضور جمع من السفراء والديبلوماسيني 

وزوجاتهم ورجال االعالم ورواد ملتقى جنالء النقي.
واشارت النقي في كلمة ترحيبية وداعية للمستشار العسكري اكرم بدوي الى ان 
العالقات املصرية – الكويتية تتميز بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي 
والش����عبي بني البلدين الش����قيقني، مؤكدة ان تلك اخلصوصية التي متيز العالقات 
املصرية – الكويتية هي التي جعلتها تتنامى على النحو السريع وتزداد رسوخا وال 
تنحني امام أية عواصف وحتديات تواجه العالم العربي وظهرت بوضوح في كثير 

من املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية واالعالمية وغيرها.
وقالت النقي كما متيزت العالقات املصرية – الكويتية على مدى تاريخها الطويل 
بتطابق وجهات النظر حيال القضايا احليوية التي تهم االمتني العربية واالسالمية 
والتي تقوم على ثبات املواقف ووضوح الرؤى حتى اصبحت هذه العالقة النموذج 

االمثل للعالقات العربية – العربية.
وضرب����ت النقي عددا من االمثلة الرائعة على متانة العالقة بني البلدين وخاصة 
في وقت االزمات والش����دائد مشيرة الى موقف الكويت املؤيد لثورة يوليو املجيدة 
عام 1952 ووقوفها مع مصر ودعمها لها ضد اس����رائيل خالل العدوان الثالثي 1956 
وحروبها ضد اس����رائيل عامي 1967 و1973 وامتزاج الدماء املصرية – الكويتية على 

ثرى مصر دفاعا عن ترابها الغالي وعن االرض العربية ككل.
ولفتت الى نواح اخرى جسدت التعاون الواضح بني البلدين كان ابرزها وصول 
اول دفعة طالبية رسمية كويتية للدراسة في مصر عام 1939 وتكونت من 4 طالب 
درس����وا في جامعة االزهر الش����ريف ثم تلتها بعثة اخرى ع����ام 1943 مكونة من 17 
طالبا للدراسة في مختلف املراحل في مصر من االبتدائي واملتوسط والثانوي ومن 
بعدها توالت البعثات الطالبية من الكويت الى مصر وصوال الى اول بعثة نسائية 

تعلمت هناك.
وعرضت النقي لوثيقة نادرة عن التعاون االقتصادي بني البلدين والتي تأسست 
منذ اوائل القرن املاضي حيث وجدت جتارة كويتية باحد اعرق االس����واق القاهرية 

وهو سوق »خان اخلليجي« عام 1923.
واشارت النقي الى ان املكتب الثقافي بسفارتنا بالقاهرة هو اقدم واعرق املكاتب 
الثقافية في اخلارج حيث افتتح في اول اكتوبر عام 1945 كمقر الدارة بعثات الكويت 
في مصر وكان يتولى االشراف االدبي والعلمي واملالي على طالب الكويت الدارسني 
ف����ي اجلامعات واملدارس املصرية واطلق عليه مس����مى »بيت الكويت في القاهرة« 

والذي افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 1 أبريل عام 1958.
وفي ختام كلمتها اكدت النقي ان هذا احلفل يأتي تكرميا للمستش����ار العسكري 
املصري من الش����عب الكويتي الذي حمل كل تقدير وحب لالشقاء في مصر العزيزة 
وهو واجب جبل عليه اهل الكويت منذ االزل  مثمنة في هذا االطار حضور السفير 
املصري طاهر فرحات وحرمه نادين فرحات وكل الس����فراء والديبلوماسيني الذين 

حرصوا على املشاركة في هذا اللقاء اجلميل.
ومن ناحيته قدم املستشار العسكري املصري العميد اكرم بدوي الشكر لنجالء 
النق����ي على هذا احلفل، مش����يدا بالعالقات التاريخية بني مص����ر والكويت على كل 

االصعدة.

خالل حفل وداعي أقامته بحضور جمع من السفراء والديبلوماسيين ورجال اإلعالم

النقي كرّمت المستشار العسكري المصري:  العالقات الكويتية - المصرية مثال يحتذى


