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«الوزاري العربي» يبحث القضية الفلسطينية 
وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن والسودان

إلزام التعاونيات بإظهار نتائج جرد العهد في تقريرها املالي

القاهرة ـ هناء السيد

يرأس وزيــر اخلارجية 
الشيخ د. احمد ناصر احملمد 
وفد الكويت في أعمال الدورة 
العادية (١٥٨) ملجلس اجلامعة 
على املســتوى الوزاري غدا 
الثالثــاء. وقد انطلقت مبقر 
العربيــة أعمــال  اجلامعــة 
اجتماعــات مجلــس جامعة 
الدول العربية على مستوى 
املندوبــني برئاســة مندوب 
ليبيــا لــدى جامعــة الدول 
العربية السفير عبد املطلب 

إدريس ثابت خلفا للبنان
وشارك سفيرنا ومندوبنا 
الدائم لــدى جامعــة الدول 
العربية الســفير غامن صقر 
الــذي يشــارك ألول  الغامن 
مرة منذ توليه مهام منصبه 
وتستمر االجتماعات يومني 
للتحضير الجتماع مجلس 
اجلامعة على مستوى وزراء 

اخلارجية غدا «الثالثاء».
الــدورة  وأكــد رئيــس 
احلاليــة للمجلــس مندوب 
ليبيا لدى اجلامعة العربية 
السفير عبداملطلب ثابت في 

علي إبراهيم

أصــدر وزيــر التجارة 
والصناعة ووزير الشـؤون 
االجتماعيــــة والتنميـــة 
املجتمعية فهد الشريعان 

قرارا جاء فيه:
مــادة أولى: يســتبدل 
نص املادة (٦٤) من الئحة 
تنظيــم العمــل التعاوني 
الوزاري  بالقرار  الصادرة 
رقم (٤٦/ت) لســنة ٢٠٢١

بالنص التالي:
مادة (٦٤):

اجلمعيــات  تلتــزم  ـ 
التعاونيــة بإظهار نتائج 
جرد العهدـ  سواء بالعجز 
او الزيــادةـ  فــي تقريرها 
املالي السنوي الذي يعرض 
العمومية  على اجلمعيــة 
وذلك في جدول تفصيلي، 
وعلــى اجلمعيــة معرفــة 

شــاملة وواقعيــة لالزمــة 
الليبية متناغمة مع قرارات 
الشــرعية الدوليــة عمادها 
الشــامل  الوطنــي  احلــوار 
كطريق وحيد للوصول الى 
توافق على مسار دستوري 
إلجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرملانية.
ومشــروع جدول أعمال 
الدورة ١٥٨ يتضمن ٨ بنود 
رئيســة تتنــاول مختلــف 
العربــي  العمــل  قضايــا 
املشترك السياسية واالمنية 
والقانونيــة واالجتماعيــة 
واملالية واالدارية، ويتصدر 

دينارا كويتيا وال يزيد على 
(٢٠٠ د.ك) مائتــي دينــار 
كويتــي مبا يتناســب مع 

املنتج املراد توريده.
مادة ثالثة: تلغى املادة 
(٤٢ مكــررا) مــن الئحــة 

واحتالل إيران للجزر العربية 
الثالث فــي اخلليج العربي، 
وأمن املالحة وامدادات الطاقة 
في منطقة اخلليج العربي،  
ودعم السالم والتنموية في 
السودان والصومال والقمر 
املتحــدة، واحلــل الســلمي 
للنزاع احلدودي اجليبوتي 
ـ االريتري، ومشــروع قرار 
بشــأن اعــالن جلنــة األمم 
العــراق  بإيفــاء  املتحــدة 
للدفعة األخيرة من التزاماته 
املالية للجنــة االمم املتحدة 

للتعويضات.
ويتضمــن البند اخلاص 
بالشؤون السياسية الدولية 
موضوع التدخالت االيرانية 
في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، ومخاطر التســلح 
االسرائيلي على االمن القومي 
العربــي والســالم الدولــي 
(انشاء املنطقة اخلالية من 
النووية وغيرها  االســلحة 
من اسلحة الدمار الشامل في 
الشرق االوسط)، والعالقات 
املنظمــات  مــع  العربيــة 
االقليميـــــة  والتجمعــات 

والدولية.

مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا 
القــرار من تاريخ نشــره 
الرسمية وعلى  باجلريدة 
جهات االختصاص تنفيذ 

ما جاء فيه.

مشروع جدول األعمال تقرير 
األمني العام للجامعة العربية 
عن نشــاط األمانــة العامة 
وإجــراءات تنفيــذ قــرارات 
املجلس بني دورتي االنعقاد 
والتقريــر نصف الســنوي 
لهيئة متابعة تنفيذ القرارات 

وااللتزامات.
كما يتضمن مشروع جدول 
األعمال بنــدا حول القضية 
الفلسطينيـــة والصـــــراع 
العربيـ  االسرائيلي ويتضمن 
عددا من املوضوعات املتعلقة 
السياســية  بالتطــورات 
للقضية الفلسطينية، ودعم 
موازنة دولة فلسطني وتقرير 
حــول األمن املائــي العربي 
وسرقة إسرائيل للمياه في 
األراضــي العربيــة احملتلة، 
واجلوالن العربي الســوري 

احملتل.
كمــا يتضمــن مشــروع 
جــدول االعمال بنــدا حول 
الشــؤون العربيــة واألمــن 
القومي، ويتضمن عددا من 
املوضوعات حول التضامن 
مع لبنان، وتطورات الوضع 
في ســورية وليبيا واليمن، 

تنظيــم العمــل التعاوني 
الوزاري  بالقرار  الصادرة 
رقم (٤٦/ت) لســنة ٢٠٢١

واملعدل بالقــرار الوزاري 
رقم (٤٥/ت) لســنة ٢٠٢٢

ويلغى كل نص يتعارض 

انطالق الدورة ١٥٨ ملجلس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبني مبشاركة غامن الغامن

في قرار أصدره الشريعان لتنظيم العمل التعاوني

السفير غامن صقر الغامن

وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان

كلمة له ضرورة بذل املزيد من 
اجلهد والعمل لضمان وجود 
موقف عربي مشــترك يعزز 
الوجود العربي على الساحة 
الدولية. وقــال إن الظروف 
االستثنائية والصعبة التي 
مير بها العالم قد تؤدي الى 
توسيع بعض من الصراع، 
مضيفــا انه رغــم الظروف 
التــي متر بها ليبيا فإن ذلك 
لن يشــغلها عــن العمل من 
خالل مظلة اجلامعة العربية 
واالهتمام بالقضايا االخرى 
كافة وعلى رأســها القضية 

الفلسطينية.
وشدد على أهمية التمسك 
بالثوابت العربية والقرارات 
الشرعية بشأن تلك القضية 
وصــوال الــى تكريــس حق 
الفلســطيني فــي  الشــعب 
تقرير مصيره وإقامة دولته 
املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
وأعرب عــن األمل في أن 
يكــون تــرؤس ليبيــا لهذه 
الــدورة فرصــة مناســبة 
لدعم دور اجلامعة العربية 
وتعزيزه لتسوية سياسية 

اســباب العجز او الزيادة 
ومحاســبة  ومعاجلتهــا 

املتسبب في ذلك.
وأن يتم فتح ملف لكل 
مــورد مقابل مبلغ مالي ال 
يقل عن (٥٠ د.ك) خمسني 

«دعم املخترعني»: نقدر إسهام الشركات الوطنية 
في حتويل االبتكارات إلى منتجات

كّرمت اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني واالبتكار شركة 
اجلريوي لصناعات اإلسفنج واألثاث، وذلك لدورها البارز في 
دعم املخترعني واملبتكرين الكويتيني وتعاونها مع اجلمعية 

في تبني االختراعات التي في مجال نشاطها.
وأشادت رئيسة مجلس إدارة اجلمعية د.فاطمة الثالب خالل 
لقائها مبمثلي مجلس إدارة شركة اجلريوي ممثل في عدنان 
اجلريوي بتعاون الشركة وتبنيها لالختراعات وحتويلها إلى 
منتجات وتســويقها محليا وخارجيا، ما يعطي دفعا كبيرا 
للمخترعــني واملبتكرين الكويتيني، مشــيرة إلى أن شــركة 
اجلريوي من الشركات الوطنية ذات السمعة الكبيرة واملرموقة 
محليا وخارجيا في صناعات اإلسفنج واألثاث ويأتي دعمها 
لالختراعات في إطار حتملها ملسؤوليتها االجتماعية وكذلك 

ثقتها بالكفاءات الوطنية وتقدمي كل الدعم لتلك الكفاءات.
وأكــدت الثــالب أن اجلمعية تقــدر عاليا دور الشــركات 
الوطنيــة وما تقدمه للمخترعــني واملبتكرين الكويتيني من 
دعم وتبنــي االبتكارات، مؤكدة حرصهــا على التواصل مع 

الشركات واملؤسسات الداعمة للجمعية.

كرَّمت شركة اجلريوي لدورها في دعم املبتكرين الكويتيني

د.فاطمة الثالب مكرِّمة عدنان اجلريوي

نائب األمير استقبل 
رئيس الوزراء وطالل اخلالد

اســتقبل سمو نائب 
العهــد  األميــر وولــي 
الشيخ مشــعل األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح 
أمــس  رئيــس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ 

أحمد النواف.
كما اســتقبل ســمو 
نائب األمير وولي العهد 
بقصر بيان صباح أمس 
نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الدفاع 
ووزير الداخلية بالوكالة 

الشيخ طالل اخلالد.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

«األسد املتأهب» ينطلق مبشاركة الكويت

الكويت تدين وتستنكر الهجوم 
على حافالت نقل ركاب في مقديشو

«السكنية»: رفع أولوية التنازل عن البدائل 
املسّلمة ألصحاب الطلبات حتى نهاية ٢٠١٠

عّمان - كونا: انطلقت فعاليات مترين 
«األسد املتأهب ٢٠٢٢» الذي تنظمه القوات 
املسلحة األردنية مبشاركة نحو ٣ آالف 

عسكري من ٢٦ دولة بينها الكويت.
وقــال مديــر االعالم العســكري في 
اجليش األردني العقيد مصطفى احلياري 
في مؤمتــر صحافــي ان التمرين الذي 
يســتمر حتى  ١٥ من ســبتمبر احلالي 
يهدف إلى املواءمة العملياتية وتعزيز 
التعاون املشــترك ملواجهــة التحديات 
والصعوبات العامليــة واإلقليمية التي 
تواجه املجتمع الدولي السيما في مجال 

مكافحة «اإلرهاب».
وأضــاف أن التمرين يهــدف أيضا إلى 
تعزيز أواصر العالقات بني القوات املسلحة 
األردنية واألجهزة األمنية وأجهزة الدولة 
ومؤسساتها احلكومية وغير احلكومية مع 
نظرائها في العالم للخروج بخبرة نوعية 

جديدة.
وأفاد احلياري بأنه سيتم خالل التمرين 
عقــد العديد من اللقــاءات والندوات التي 
ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية 
ملناقشة املعضالت التي تواجه العالم على 
الصعيــد األمني، ما يعزز مفهوم التدريب 
املشترك وتبادل اخلبرات وترسيخ مفهوم 
الشــراكة الدولية في فهم وحل املعضالت 

واملشاكل والتهديدات العاملية.
من جانبه، قال املتحدث باسم اجليش 
األميركي العقيد جوشوا سميث ان مترين 
(األسد املتأهب) يعد من التدريبات املركزية 
األميركية وتستخدم فيه تقنيات تقليدية 
وغير تقليدية لتنشــيط العمل املشــترك 
للتصدي للتهديدات التي حتاكيها التمارين، 
وان التمرين صمم لتبادل اخلبرات العسكرية 
املشتركة بني الدول ويعزز من دور األردن 

في احلفاظ على أمن واستقرار املنطقة.

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت للهجوم الذي استهدف 
حافالت نقل ركاب في العاصمة الصومالية 
مقديشــو وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من 
األشــخاص. وشــددت الــوزارة فــي بيان 

لهــا على موقف الكويــت املبدئي والثابت 
املناهض للعنف واإلرهاب، متقدمة بخالص 
التعازي وصادق املواساة إلى حكومة وشعب 
الصومــال الشــقيق وإلى أســر الضحايا، 

ومتمنية للمصابني الشفاء العاجل.

عاطف رمضان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن 
رفع األولوية التاريخيــة للتنازل عن البدائل 
الســكنية املســلمة فعليا ألصحــاب الطلبات 
املقيدة بســجالت املؤسســة حتى ٣١/١٢/٢٠١٠

وما قبل. وأضافت «السكنية» أن ذلك جاء بناء 
على توجيهات وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات ووزيرة الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني بالتكليف د.رنا الفارس.

جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالق التمرين العسكري «األسد املتأهب»

فتح ملف لكل مورد مقابل مبلغ مالي ال يقل عن ٥٠ دينارًا وال يزيد على  ٢٠٠ مبا يتناسب مع املنتج املراد توريده

حل مجلس «تعاونية النعيم» 
وتعيني سالم املطيري مديرًا مؤقتًا

بشرى شعبان

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون فهد الشريعان قرارا وزاريا باعتبار 
مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية منحال 
بقوة القانون تطبيقا لنــص املادة ٢٤ من 
املرسوم بالقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن 
اجلمعيات التعاونية واملعدل بالقانون رقم 

١١٨ لسنة ٢٠١٣. ونص القرار على تعيني سعد 
سالم املطيري مديرا مؤقتا للجمعية ملدة سنة 
أو إلى حني انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما 
أقرب، كما يلزم أعضاء املجلس املنحل أن 
يبادروا بتســليم جميع أموال ومستندات 
اجلمعية املالية واإلدارية إلى املدير املؤقت 
خــالل مدة ال تتجاوز أســبوعا من تاريخ 

صدور القرار.

«الهالل األحمر»: نعتز بشراكة احملسنني والقطاع اخلاص 
بالكويت على دعمهم املستمر جلهود اجلمعية

الهالل االحمر  أعربت جمعية 
اعتزازها وتقديرها لشراكة  عن 
احملسنني من املواطنني واملقيمني 
والقطــاع اخلاص في البالد على 
دعمهم ومســاندتهم املستمرة 
جلهود اجلمعية في العمل اإلغاثي 
واخليري على جميع املستويات.

وقالت األمني العام في اجلمعية 
مها البرجس لـ«كونا» مبناســبة 
للعمل  العاملي  باليــوم  االحتفال 
اخليري الذي يصادف اليوم االثنني 

انها تعد مناسبة لتسليط الضوء 
على اإلجنازات اخليرية واإلنسانية 
الكويتية واسهاماتها في حتسني 
نوعية حياة املستفيدين السيما 
املبادرات التي تنتهجها في إغاثة 
املتضررين جراء الكوارث الطبيعية 

أو من صنع االنسان.
وذكرت ان اجلمعية هي إحدى 
اذرع العمل اخليــري في البالد 
منذ انطالقها عام ١٩٦٦ اذ قدمت 
املســاعدات ألكثر من ١٠٤ دول 

ومنظمات انســانية حول العالم 
إضافة إلى تقدمي مساعدات لـ٣٣٠٠

اســرة محتاجة داخل البالد في 
التعليم والصحة عالوة  مجاالت 
على االيتــام وذوي االحتياجات 

اخلاصة.
ودعت شــركات ومؤسسات 
الى مزيد  املجتمع  الدولة وأفراد 
من التبرع كــي تتمكن اجلمعية 
مــن تنفيذ مشــاريعها االغاثية 
واالنسانية داخل البالد وخارجها.

قدمنا مساعدات ألكثر من ١٠٤ دول ومنظمات إنسانية حول العالم و٣٣٠٠ أسرة محتاجة داخل البالد

«البيئة»: مسح املنطقة البحرية حول جزيرة 
قاروه لتقييم جودة املياه

قامــت الهيئة العامــة للبيئة خالل 
شهر أغسطس املاضي مبسح املنطقة 
البحريــة حول جزيرة قــاروه، وذلك 
ضمن برنامج الزيارات الدورية بهدف 
تقييم جودة املياه وعدد من املؤشرات 
احلقلية وجمع عينات من املياه إلجراء 
التحاليل املخبرية الالزمة لضمان سالمة 

االوضاع البيئية حول اجلزيرة.

 كمــا قامــت الهيئة العامــة للبيئة 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبلدية 
الكويت بحملة تفتيشية لرصد التعديات 
البريــة في منطقة رحيــة وبر كاظمة 
مبحافظــة اجلهراء، وأســفرت احلملة 
عن حترير ٨ مخالفــات وفق املادة ٤١
من قانون حماية البيئـــــة رقــــم ٤٢

لسنة ٢٠١٤.

حمد جابر العلي ُيعاود 
استقبال رواد ديوانه كل ثالثاء

يعاود الشــيخ حمد جابر العلي استقبال ضيوف 
ورواد ديوانه اعتبارا من يوم غد الثالثاء، وكل ثالثاء 
من كل أســبوع، وذلك بعد صــالة املغرب في ديوان 

الشيخ حمد جابر العليالشامية.


