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السعيد: نتواصل مع الفلبني لوضع إطار قانوني الستقدام العمالة املنزلية
أسامة أبو السعود

أكد مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون آســيا السفير علي 
السعيد جناح جتربة الكويت 
»الرائدة« واملشهود لها عامليا 
في مجــال التنميــة بالقارة 

االفريقية.
فــي  الســعيد  وقــال 
تصريحات للصحافيني على 
هامش حضوره االحتفال 
بـ »يــوم افريقيــا« والذي 
نظمــه االحتــاد االفريقــي 
برئاســة مصــر أول مــن 
أمــس ان الكويت أصبحت 
لديهــا خبــرة كافيــة فــي 
ادارة االنشــطة التنمويــة 
فــي افريقيــا فضــال عــن 
استشارتها في الكثير من 
االنشطة االمنائية، موضحا 
الكويتــي  أن للصنــدوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
جتربة رائدة فــي افريقيا 
القيــادة  تعكــس اهتمــام 
بالعالقات الطيبة مع دول 
القــارة الســمراء، كمــا أن 
انشــطة الصندوق تترجم 
هــذا االهتمام الى اجراءات 
عملية تســتهدف حتقيق 

مستوى امنائي جيد.
وأشــار الى ان التمثيل 
الرائع للسفارات االفريقية 

ألخيه االنسان«.

العمالة الفلبينية
وردا علــى ســؤال حول 
ملف العمالــة الفلبينية قال 
السعيد: ال نزال على تواصل 
مع اجلهات الفلبينية املختصة 
لبحث املوضوع ووضع االطار 
القانونــي الــالزم لتســهيل 
العمالــة  عمليــة اســتقدام 
املنزلية وفق قوانني معترف 
بهــا دوليــا، مشــيرا الى أن 
القوانني الكويتية مشهود لها 
جلهة حماية حقوق العمالة.

وحول زيارة مساعد وزير 
اخلارجية االيراني للشؤون 

وأوجه كل الشــكر والتقدير 
لصاحــب الســمو األميــر 
الشــيخ صباح األحمد أمير 
اإلنســانية وصديق افريقيا 
الصادق، على مواقفه النبيلة 
املشرفة في كل ما يهم افريقيا 
من حيث الســالم والتنمية 
االقتصاديــة واالجتماعية، 
والشكر موصول لسمو ولي 
العهد وحكومة الكويت، كما 
يطيب لي أن أتقدم بأســمى 
التهاني لسمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد بهذه 
الثقة السامية، متمنيا له كل 

التوفيق والنجاح.
وأضــاف امباكــي: ليس 

إفريقيــا،  الكويتيــة جتــاه 
حيث وجه صاحب الســمو 
الصندوق الكويتي للتنمية 
بتقدمي قروض ميسرة للدول 
اإلفريقية مببلغ مليار دوالر 

على مدى خمس سنوات.

إمكانيات استثمارية
من جانبه، قال الســفير 
املصري طارق القوني: عرضنا 
فــي هــذا االحتفــال الثقافة 
االفريقية والعادات والتقاليد 
االمكانيــات  الــى  إضافــة 
االستثمارية والسياحية في 
القارة الســمراء، معربا عن 
سعادته للمشاركة الرسمية 

السياسية عباس عراقجي الى 
الكويت، قال ان التواصل بني 
إيران والكويت ليس بجديد 
ألننا دائما نستقبل مبعوثني 
حيث شرحوا وجهات نظرهم 
للعديــد مــن القضايــا وفي 
املقابل كان وزير اخلارجية 
صريحا فــي طرح القضايا، 
متمنيا ان تتخذ إيران خطوات 
إيجابية مبا يجنب املنطقة أي 

توترات في املستقبل.
بدوره، قال عميد السلك 
الســفير  الديبلوماســي 
السنغالي عبداالحد امباكي: 
يسعدني ان أرحب بكم جميعا 
فــي هــذا امللتقى الســنوي 

بخــاٍف على احد مــا قام به 
سمو الشــيخ صباح اخلالد 
خالل توليــه حقيبة وزارة 
اخلارجية من إجنازات ومنها 
حصــول الكويت على مقعد 
غير دائم فــي مجلس األمن 
الدولي لعامي ٢٠١8 و٢٠١٩، 
واستضافة 3 مؤمترات لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
ومحادثات الســالم للفرقاء 
في األزمــة اليمنية ومؤمتر 
إعــادة إعمــار العــراق، كما 
تعتبر القمة العربية اإلفريقية 
التي استضافتها الكويت في 
نوفمبر ٢٠١3، تتويجا لتلك 
التوجهــات االســتراتيجية 

من اجلانــب الكويتي، الفتا 
الــى أن مصر ترأس االحتاد 
االفريقــي وحرصنــا علــى 
املشــاركة بفعاليــة ســواء 
باملعروضات املصرية او من 
خالل مشاركة مصر للطيران.

تذاكر سفر
مت  احلفــل  ختــام  فــي 
الســحب على 4 تذاكر سفر 
منها تذكرتان قدمتهما شركة 
مصر للطيران للسفر إلحدى 
الــدول االفريقية عبر مطار 
القاهرة كما قدمت اخلطوط 
االثيوبية أيضا تذكرتي سفر 

هدية للحضور.

متنى خالل االحتفال بـ »يوم أفريقيا« أن تتخذ إيران خطوات إيجابية لتجنيب املنطقة أي توترات في املستقبل

جانب من الفولكلور باجلناح املصريمن املعروضات في اجلناح املصري  تسليم تذكرة مصر للطيران إلحدى الفائزات

من التراث االفريقي )زين عالم(علي السعيد متفقدا أحد األجنحة املشاركة علي السعيد وعبد األحد امباكي والسفير املصري طارق القوني وعدد من السفراء والديبلوماسيني يقطعون كيكة االحتفال 

لدى البالد يجسد احلرص 
العالقــات  تنميــة  علــى 
الكويت،  التاريخيــة مــع 
مستدركا بالقول ان وجود 
عــدد كبير من الســفارات 
الكويتية لدى افريقيا دليل 
اهتمام القيادة السياســية 
بالعالقــات مع جميع دول 
القارة السمراء، معربا عن 
فخره للبصمات الواضحة 
الراحــل  تركهــا  التــي 
د.عبدالرحمن السميط في 
القـــارة االفريقية، مــؤكدا 
انــه »كــــان منــــارة علم 
وثقافة وضرب منوذجـــا 
رائعا في مساعدة االنسان 

إمباكي: نشكر صاحب السمو صديق إفريقيا الصادق على مواقفه املشرفة في السالم والتنمية جتربة الكويت في جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية بأفريقيا رائدة ومشهود لها عامليًا

عبدالكرمي: تقنيات الزراعة املائية توفر 30 - 50% من استهالك املياه

دافنبورت احتفى باملشاركني في »األسبوع البريطاني بالكويت«

أقام سفير بريطانيا في الكويت مايكل دافنبورت 
حفل استقبال مبقر إقامته بالسفارة البريطانية 
للمشــاركني في األســبوع البريطاني العاشر في 
الكويــت الذي أقيم حتت رعاية وحضور ســمو 
الشيخ ناصر احملمد في الفترة من ٢5-٢7 نوفمبر 

املاضي.

وعبر دافنبورت عن سعادته باستضافة أكثر 
من ١٠٠ ضيف في حفل االســتقبال، ميثلون أكثر 
من 3٠ شــركة ومؤسسة شاركت في املعرض أو 

دعمته بطريقة أخرى.
 HSBC ومن جانبه، حتدث املدير التنفيذي لبنك
روجر وينفيلد إلى احلضور حول موضوع كيفية 

حتويل الرقمنة لالقتصاد احلديث، ثم حتدثت إمييلي 
كونهــا ممثل مجموعة اجلابريــة للمعارض اجلهة 
املنظمة للمعرض، عن أهمية التجارة جلميع البلدان، 
والعالقــة اخلاصة بــني الكويــت وبريطانيا، التي 
احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية ١٢٠ على توقيع 
معاهدة الصداقة البريطانية- الكويتية عام ١88٩.

سليمان الرفاعي وعبدالعزيز العنجري وأحمد بهبهاني ومايكل دافنبورت وعبداهلل بشارة وعبدالرحمن العليان وعادل 
بهبهانى ووليد العصيمي خالل االحتفال

كوثر دشتي وجابر بهبهاني ونرمني اسامة

منتدى الشفافية: تطوير النظام السياسي لتطبيق احلوكمة
عبدالهادي العجمي

أكد السفير الكوري لدى 
الكويــت هونغ يونغ كي ان 
الكويت جترم ابســط انواع 
الفساد املرتبط بالرشوة حتى 

وإن كانت قليلة.
وقال يونغ خالل محاور 
اجللســة الثانية مــن اليوم 
الثامــن  الثانــي للمنتــدى 
للشــفافية أمــس ان كوريــا 
تقوم بإقرار القوانني اخلاصة 
الفســاد وتعزيز  مبكافحــة 
الشفافية وقياس رغبات وآراء 
اجلمهــور قبل وبعد إقرارها 
لتحقيق الشفافية، مشيرا إلى 
أهمية تعزيز العقوبات ضد 
جميع أوجه الفســاد، حيث 
ان كوريــا تعاقب املرتشــني 
وغيرهــم ممــن يســتغلون 
الفســاد في شــؤون األعمال 

بعقوبات تصل للسجن.
بدوره، قال النائب محمد 
الدالل: لقد ملسنا جهدا كبيرا 
مــن جمعيــة الشــفافية في 
حتقيــق احلوكمــة والتأكيد 
على الشفافية في اداء اعمال 
القطــاع احلكومــي وعندما 
نتكلم عن احلوكمة في القطاع 
العام فإننا نتحدث عن شيء 
مزعج للغايــة، فليس لدينا 

الرئيسية الثانية التي نعاني 
اإلداريــة  القيــادة  ان  منهــا 
والسياسية لديها تردد وعدم 
جديــة فــي تبنــي موضوع 
احلوكمة او مكافحة الفساد 
او الشــفافية وهذا شاهدناه 
بشكل كبير جدا في ممارسات 
عديدة ووجدناه في موضوع 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد والتي متت املصادقة 
عليها في عام ٢٠٠6 من خالل 
مرسوم هيئة مكافحة الفساد 
في ٢٠١٢ والــذي مت اصداره 
بشــكل خاطــئ والغــي بعد 
ســنتني ثم صدر قانون آخر 

الكويت على مستوى اإلدارة 
البرملانية تتعلق  واملساءلة 
بنوعية الــوزراء والقيادات 

في الوزارات.
بــدوره، قال ممثل ديوان 
احملاســبة احمد العيسى ان 
ثقافة احلوكمة عندما تنسحب 
علــى القطاع العام جتد انها 
شــيء دخيــل عليــه، مبينا 
ان لدينــا جتــارب وافرة في 
احلوكمة في القطاع اخلاص 
فالثقافــة والوعي كنتاج لم 
تتحصل في اعمار الشعوب 
ألنهــا قصيرة بــل تتحصل 
في اعمــار األمم والدول ألن 
اعمارها طويلة واألثر يريد 
جيال واعيا فــي حماية املال 

العام.
في ٢٠١6 وكان قانونا ضعيفا.
وتابــع: شــكلت جلنــة 
معظمها مــن القضاة والتي 
حملت هيئة مكافحة الفساد 
والتقصيــر  املشــاكل  كل 
وذكرت امورا كثيرة تتعلق 
بالنظام القانوني للهيئة من 
ســنتني ونصف الــى يومنا 
هذا، موضحا ان هناك ترددا 
واضحا في حتقيق احلوكمة 
فهناك قانون تعيني القياديني 
فمــن عــام ١٩٩٢ والنــواب 
يقدمــون مقترحــات لوضع 
ضوابــط لتعيــني القياديني 
فكثير من املشاكل التي تواجه 

الدالل: العديد من املشكالت في الكويت تتعلق بنوعية الوزراء والقيادات

كامل العبداجلليل وعدد من املشاركني في احدى جلسات منتدى الشفافية  )محمد هاشم(

شــيء اســمه احلوكمــة في 
القطــاع العام بل في القطاع 
اخلاص اجتهــادات متميزة 
ومتطورة، وفي القطاع العام 
لدينا مشكلة كبيرة، فنظامنا 
السياسي ال يكفل إنتاج اإلدارة 
الرشــيدة، وهذا الكالم قاله 
رئيس وزراء بريطانيا األسبق 
توني بلير في أكثر من تقرير، 
حيث اوضح ان لدينا مشكلة 
وضعفا في اإلدارة ولذلك ال 
ميكــن ان نتقــدم كثيــرا في 
احلوكمة ألن النظام السياسي 
يحتاج الى تفعيل وتطوير.

ولفت الى ان اإلشــكالية 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

العازمي: تطبيق التقنيات الزراعية 
احلديثة للتغلب على الظروف املناخية

ندى أبونصر

أكدت مراقب البحوث والتجارب الزراعية 
واملنســق الوطني لبرنامج شبه اجلزيرة 
العربية بالكويت »ICARDA« د.أمل عبدالكرمي 
على ضــرورة تفعيل دور الكويت املتميز 
في التعاون مع املنظمات واملراكز الدولية 
والعربيــة ذات العالقة بالقطــاع الزراعي 
ودور »الزراعــة« فــي التعــاون مع املركز 
الدولي للبحوث الزراعية في املناطق اجلافة 

»ايكاردا«.
جاء ذلك في كلمتها خالل انطالق االجتماع 
السنوي للبرنامج اإلقليمي لبرنامج شبه 
اجلزيرة العربية حول حتسني نظم اإلنتاج 
الزراعي واحلفاظ علــى املوارد الطبيعية 
بشــبه اجلزيرة العربية في ظل التغيرات 
املناخية، بحضور مدير عام منظمة »ايكاردا« 
علي أبوسبع ورئيس وحدة املستشارين 
باألمانــة العامة ملجلس التعــاون د.بندر 
العضياني والوكيل املســاعد للزراعة في 
وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 
د.عبدالعزيــز عبدالكرمي وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
وأضافت عبدالكرمي ان جهود »ايكاردا« 
في مجــال البحــوث الزراعيــة واملصادر 
الوراثية أثمرت إدخال العديد من أصناف 
وسالالت بعض احملاصيل احلقلية والتي 
أثبتت جدارة إنتاجية ومقاومة للعديد من 
األمراض واآلفات باإلضافة إلى أن البعض 
منها أظهر إيجابية في محدودية استهالك 
املياه، مبينا أن البرنامج أسهم في تطوير 
البرامج البحثية حملاصيل اخلضر املزروعة 
في البيوت احملمية واســتخدام التقنيات 
املبردة وغير املبردة مما ساهم بشكل فعال 
في التوسع الرأسي للقطاع الزراعي وزيادة 
حجم اإلنتاج ورفع معدالت االكتفاء الذاتي.

وأوضحت ان التعاون مع »ايكاردا« ساهم 

في إدخال تقنيات الزراعة املائية والتي توفر 
ما يقارب الـ 3٠ - 5٠% من حجم استهالك 

املياه وكذلك الزراعة بدون تربة.
من جانبه، قال مديــر العالقات العامة 
في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الســمكية حامد العازمي ان »ايكاردا« يعد 
واحدا مــن أهم مراكــز البحــوث الدولية 
املتخصصة في املجال الزراعي وهو ايضا 
عضو فعال في املجموعة الدولية للبحوث 

الزراعية الدولية.
وأشــاد العازمي مبا يقوم به املركز من 
دور محوري وأساسي في تبادل اخلبرات 
في مجــال تنمية القطــاع الزراعي والذي 
توليه الكويت أهمية كبيرة وقد قطعت فيه 
شوطا من خالل إصدار القوانني والتشريعات 
الزراعيــة التي تنظم آليــة العمل في هذا 
القطاع وخاصة ما يتعلق بتداول األسمدة 
واملبيدات وقانون احلجر الزراعي وتشجيع 

الزراعة العضوية.
ولفت الــى ان »الزراعــة« تولي أهمية 
خاصــة لقضيــة األمــن الغذائــي وتعمل 
جاهدة لتشــجيع املزارعــني وحثهم على 
زيادة اإلنتاج عن طريق تطبيق التقنيات 
الزراعية احلديثة كالزراعة على مدار العام 
في البيوت احملمية واستخدام نظم الزراعة 
بــدون تربة، وذلك للتغلب على املشــاكل 
اخلاصة باملنطقة من نقص املياه وقسوة 
املناخ. وأوضح ان القطاع الزراعي في دول 
مجلس التعــاون يواجه حتديــات كبيرة 
يأتي في مقدمتها مشكلة شح املوارد املائية 
وندرة األمطار والتغيرات املناخية وأمراض 
النبات واحليوان ولتحقيق األمن الغذائي 
في ظل هذه الظروف الصعبة واملعطيات 
احملدودة كان لزاما على دول املنطقة االهتمام 
بزيادة اإلنتاج واالعتماد على حتسني فرص 
االستثمار في مجال البحث العلمي وتطبيق 

التقنيات احلديثة.

انطالق اجتماعات برنامج شبه اجلزيرة العربية لتحسني اإلنتاج الزراعي

صورة جماعية للمشاركني في االجتماع الســنوي للبرنامج اإلقليمي لشبه اجلزيرة 
العربية حول حتسني اإلنتاج الزراعي  )محمد هنداوي(

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


