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فيصل احلجي مستقبال سفير أذربيجان الفريق الركن أحمد اخلالد مستقبال السفير األملاني

الحجي التقى سفيري 
أذربيجان وسلوڤاكيا

رئيس األركان التقى سفراء 
بريطانيا وألمانيا وبلغاريا

استقبل املستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
فيص���ل احلجي ف���ي قصر 
السيف امس سفير جمهورية 
اذربيجان لدى الكويت شاهني 
عبدالاليف وذلك مبناس���بة 

انتهاء فترة عمله.
كم���ا اس���تقبل س���فير 
الس���لوڤاكية  اجلمهوري���ة 
لدى الكويت ايفان النشارش 
وذلك مبناسبة توليه منصبه 

اجلديد.

اس����تقبل رئي����س األركان العامة 
للجيش الفريق الرك����ن أحمد اخلالد 
مبكتب����ه صباح أمس � كال على حدة � 
سفير اململكة املتحدة لدى البالد فرانك 
بيكر، وسفير جمهورية أملانيا االحتادية 
لدى البالد د.ميشيل وربس، وسفير 
جمهورية بلغاريا ل����دى البالد ايكلو 
شفاشيف. متت خالل اللقاءات مناقشة 
أهم األم����ور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك، الس����يما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها 

وتطويرها بني الكويت ودولهم.

الشيخة فريحة األحمد

فريحة األحمد تدعو لتنويع
مصادر الدخل القومي

أكدت الشيخة فريحة االحمد 
رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية لالسرة املتميزة ورئيسة 
نادي الفتاة الرياضي على الدعوة 
الى تنويع مصادر الدخل القومي 
للبالد والتي يج����ب ان ترافقها 
دعوات وخطوات تنفيذية لدعم 
الكويتي����ة الصناعية  املنتجات 
والزراعية واحليوانية لتحقيق 
أكبر قدر من االكتفاء الذاتي من 
تل����ك املنتجات لتحقي����ق أعلى 
الوطني  قيمة مضافة لالقتصاد 
من ناحية ووضع دعوة تنويع 
مصادر الدخل في بوتقة احلقيقة 

ال الشعارات من ناحية أخرى.
وقالت انه من ينظر في القطاع 
الزراعي بالبالد يشعر بكل فخر لكل 
تلك املنتجات الزراعية الكويتية 
التي أنتجتها تربة الكويت الطيبة 
وبجهود رجال آمنوا بأن خيركم 
من ي����أكل من زرع يده، لكن هذا 
القط����اع الزراعي وما وصل اليه 
مه����دد اآلن بالتوق����ف والعودة 
الى املربع االول كنتيجة حتمية 
لسياس����ة دعم املنت����ج الكويتي 
املتدني القيمة من جهة والتوسع 
في استيراد منتجات مماثلة من 
جهة اخرى مما استتبع بالتالي 
تكب����د القطاع الزراعي املزيد من 

اخلسائر يوما بعد يوم.
واكدت الشيخة فريحة االحمد 
ان زي����ادة الدعم النقدي للمنتج 
الزراعي الكويتي أصبح ضرورة 
حتمي����ة لالبقاء على هذا القطاع 
احليوي واملهم، وكذلك ضرورة 

أخذ احت����اد اجلمعيات الكويتية 
االستهالكية زمام املبادرة بزيادة 
مساحات عرض املنتجات الكويتية 
داخل اجلمعيات املنتش����رة على 
طول البالد وعرضها وهي بال شك 
املنتج  االماكن االوسع لتسويق 
الكويتي الذي بات مهددا بالتواجد 
الغذائية نتيجة  الس����احة  على 
إهماله باالسواق املركزية وتفضيل 
غيره من املنتجات املش����ابهة له 
س����واء بطريقة العرض أو كمية 

املعروض.
انه وبعد  وذكرت في كلمتها 
اقرار اخلطة التنموية الطموحة 
للب����الد يجب ان يك����ون القطاع 
الزراعي ضمن بنود هذه اخلطة 
االمنائية مبا يضمن وصوله الى 
جميع املستهلكني وهذا سيعود 
الكبيرة على  بالفائ����دة  بالطبع 
الوطن����ي واملواطن  االقتص����اد 

الكويتي مستهلكا ومنتجا.


