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املجلس على  املخلصون  الكويت  أب��ن��اء  يعلقها  التي  والطموحات  اآلم���ال  حتقيق  أهمية 

121 للمجلس األعلى للبترول ترأس االجتماع ال� 

املبارك: يجب أن نكون على قلب رجل 
واحد من أجل مصلحة الكويت العليا 

قطر.. وكيل »الداخلية« يعزي أسرة 
الطالب ضابط محمد احلوطي

نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام ت��ع��ازي نائب رئيس ال���وزراء وزي��ر 
الداخلية الشيخ خ��ال��د اجل���راح إل��ى أس��رة 
الطالب ضابط القطري الفقيد محمد احلوطي 
الذي وافته املنية في الكويت في حادث مروري 

اليم.
وأع��رب الفريق النهام السرة الفقيد خالل 
زي��ارت��ه لهم أول أم��س ع��ن خ��ال��ص ال��ع��زاء 
وصادق املواساة بوفاة الطالب الضابط الذي 
ك��ان ي��درس في السنة الرابعة في اكادميية 

سعد العبدالله للعلوم األمنية مبتهال الى 
امل��ول��ى تعالى ان يتغمده ب��واس��ع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
وقال ان ضباط االكادميية اشادوا جميعهم 
باملناقب التي كان يتحلى بها الفقيد وبااللتزام 
الكبير ال��ذي ك��ان يتمتع ب��ه خ��الل دراسته 
وبالتفوق الذي عرف به خالل مراحل دراسته 

في السنوات السابقة.
وكان املنية قد وافت الطالب احلوطي في 
ال 11 من يناير اثر حادث اليم نتج عن تصادم 

على طريق الساملي في الكويت.
ورافق الفريق النهام في اداء واجب العزاء 
سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي واملدير 
العام لالمن العام القطري اللواء الركن سعد 

اخلليفي وعدد من القيادات االمنية الكويتية.
يذكر ان الفريق النهام وصل الى الدوحة 
أم��س في زي��ارة تستغرق يومني على رأس 
وفد امني حلضور حفل تخريج الدفعة االولى 
من الطلبة املرشحني بكلية الشرطة القطرية 
والتي سيتم خالله تخريج 10 طالب كويتيني.

الفريق عصام النهام يقدم التعازي

ت����رأس س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء 
في قصر السيف أم��س االجتماع 
121 )2019/1( للمجلس األعلى 
للبترول بعد ص���دور امل��رس��وم 

األميري بتشكيله.
وأل��ق��ى س��م��و رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء كلمة في بداية االجتماع 
قال فيها: يطيب لي باسمي وباسم 
إخواني أعضاء مجلس ال��وزراء 
أن أرحب بكم في اجتماعنا األول 
للمجلس ف��ي تشكيله اجل��دي��د 
وأهنئكم جميعا على الثقة الغالية 
التي أوالك��م إياها صاحب السمو 
أمير البالد للمشاركة في حتمل 
م��س��ؤول��ي��ات ه��ذا املجلس ال��ذي 
تعقد عليه آم��ال كبيرة في رسم 
ال��س��ي��اس��ات الكفيلة ب��ازده��ار 

ثروتنا الوطنية.
ك��م��ا أود أن أش��ي��د ب��اجل��ه��د 
وال��ع��ط��اء ال����ذي ق��دم��ه األخ���وة 
األع����ض����اء ال��س��اب��ق��ون م��ق��درا 
مساهماتهم ال��ب��ارزة وآرائ��ه��م 

واقتراحاتهم البناءة متمنيا لهم 
التوفيق والسداد.

األخوة األعضاء يأتي التشكيل 
اجلديد للمجلس في ظل العديد من 
املتغيرات السياسية واالقتصادية 

اإلقليمية والدولية والتي كان لها 
أثر واضح على الصناعة النفطية 
مم��ا يتطلب منا أن نضع نصب 
أعيننا ونحن نباشر مسؤولياتنا 
باملجلس تلك املتغيرات التي لسنا 

ببعيدين عنها حتى تأتي خطاكم 
مبشيئة الله محققة للمصالح 

العليا للوطن.
ك��م��ا ال يخفى عليكم أهمية 
حتقيق اآلم��ال والطموحات التي 

يعلقها أبناء الكويت املخلصون 
على مجلسكم املوقر باعتبار النفط 
أه��م مقومات اقتصادنا الوطني 
وركيزة التنمية في البالد فعلينا 
استثمار جميع الطاقات الطبيعية 

التي حبانا الله بها معتمدين في 
ذل��ك على ال��ق��درات واإلم��ك��ان��ات 
ال��ب��ش��ري��ة املتمثلة ف��ي شبابنا 
الواعد الذي ميتلك القدرات املؤهلة 
للنهوض بالصناعات البترولية. 

ولنكن جميعا ف��ي ه��ذا املجلس 
على قلب رج��ل واح��د فمصلحة 
الكويت العليا وحدها هي رائدنا 
وخير وع��زة أب��ن��اء الكويت هي 
االطار الذي يجمعنا نسأل الله أن 

يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلير حتت 
قيادة صاحب السمو أمير البالد 
وس��م��و ول��ي العهد. وع��ق��ب ذلك 
ناقش املجلس البنود املدرجة على 

جدول أعماله.
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بالتعاون بني »املهندسني« وجمعية اجلابرية التعاونية

غدًا افتتاح رسمي ملمشى منطقة اجلابرية اجلديد 
أعلنت “مهندسون بال ح��دود – الكويت 
“ وجمعية اجلابرية التعاونية استكمال 
استعدادتهما الفتتاح ممشى اجلابرية في 
الساعة ال��ع��اش��رة صباح ي��وم غ��د السبت 
، مؤكدتني استكمال اع���ادة تأهيل املمشى 
وجتهيزه وفقا ألحدث املواصفات البيئيئة 

والرياضية. 
وذكر بيان مشترك لهما أن حفل االفتتاح 
سيقام على منصة خاصة أقيمت مبدخل 
ممشى اجلابرية الى جانب املدرسة االنكليزية 
وبالقرب من مستشفى هادي، وجعيا أهالي 
املنطقة والناشطني البيئيني ووسائل اإلعالم 
الى املشاركة في هذا املشروع الذي مت بعمل 

تطوعي من قبل  املهندسني واملهندسات.   
وقد استقبل رئيس جمعية اجلابرية  عبد 
الهادي غضنفري رئيسة “ مهندسون بال 
حدود – الكويت “ املهندسة زينب القراشي 
حيث امت وضع اللمسات األخيرة على حفل 
االفتتاح ، ووجهت الدعوة الى أهالي املنطقة 
للمشاركة في  الفعاليات البيئية والرياضية 
التي   ستقام  ابتداءا من الساعة العاشرة 

صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا. 
وذك��ر البيان أن اجلانبني أش��ادا بجهود 
التطوعني وامل��ت��ط��وع��ات ف��ي “ مهندسون 
ب��ال ح���دود – ال��ك��وي��ت “ وأع��ض��اء مجلس 
ادارة الجمعية واجل��ه��ات ال��ت��ي تعاونت 
في كل من وزارة األشغال العامة والهيئة 
العامة للزراعة والث��روة السمكية والدعم 
االستراتيجي م��ن وزارة ال��دول��ة لشؤون 

القراشي والغضنفري يعلنان استكمال ممشى اجلابريةالشباب.

حثت جميع األطراف على حتقيق السالم واالستقرار املنشود 

الكويت ترحب بخطوات تنفيذ اتفاق السالم في مالي
رحبت الكويت باخلطوات اإليجابية 
األخيرة حيال تنفيذ اتفاق السالم في 
مالي وحتديدا إنشاء السلطات املؤقتة 
على مستوى املنطقة في كل من )كيدال 

وميناكا ومتبكتو(.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي في جلسة مجلس األمن 

الليلة قبل املاضية حول مالي.
وأش��اد العتيبي بالتقدم احمل��رز في 
تسريع عملية نزع السالح والتسريح 
وإع��ادة اإلدم��اج وعقد االجتماع الرفيع 
املستوى الثاني بشأن تنفيذ اجلانب 

اخلاص باألمن والدفاع من االتفاق.
كما رح��ب ب��ق��رار الرئيس إبراهيم 
بوبكر كيتا إلنشاء وزارة خاصة ملتابعة 
تنفيذ االت��ف��اق وب��دور رئيس ال��وزراء 
سوميلو بوباي مايغا لضمان التركيز 
على إح��راز تقدم في هذا املسار من قبل 

احلكومة.
وحث جميع األطراف على استكمال 
ه��ذه اجل��ه��ود ألج��ل حتقيق السالم 
واالس��ت��ق��رار املنشود ام��ال أال يكون 
ه��ن��اك م��زي��د م��ن التأخير ف��ي عملية 
السالم كما ك��ان في املاضي وأن يتم 
تنفيذ بعض متطلبات االتفاق املذكورة 
بالفقرة العاملة رقم 4 من قرار املجلس 
2423 )2018( مبا في ذلك التقدم في 

مجال الالمركزية والتفعيل الكامل 
ل��ل��وح��دات املختلطة التابعة آللية 

تنسيق العمليات.
واستذكر العتيبي خارطة الطريق 
التي مت االت��ف��اق عليها م��ن قبل جميع 
األط����راف ب��ت��اري��خ 22 م���ارس 2018 
املعنية بتنفيذ عدة أمور متعلقة باتفاق 
السالم واملصاحلة وناشدهم االلتزام مبا 

ورد في تلك الوثيقة املتفق عليها.
وق��ال: »جن��دد موقفنا هنا بأن تنفيذ 
اتفاق السالم واملصاحلة يظل اخليار 

األمثل حلل الصراع القائم في مالي«.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا التقرير سوف 
يتضمن آخر التطورات املتعلقة بالتقدم 
احمل��رز في تنفيذ بعض تدابير االتفاق 
واملعايير القياسية املذكورة في ميثاق 
السالم ال��ذي مت التوقيع عليه من قبل 
جميع األط���راف ويتضمن مقترحات 
األم��ني العام ح��ول إع��ادة تشكيل بعثة 
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
لتحقيق االستقرار في مالي في غياب 

تقدم كبير.
ودع��ا جميع األط���راف إل��ى التعاون 
واتخاذ القرارات األساسية بشكل يصب 
لصالح كل األط��راف فبناء الثقة بينها 
ع��ام��ل ح��اس��م ف��ي جن��اح تنفيذ اتفاق 
السالم متطلعا إلى إج��راء االنتخابات 
التشريعية في وقت الحق من هذا العام 

وأن تشارك جميع األطراف فيها معربا 
عن سعادته برؤية ب��دء االستعدادات 
وأن البعثة تقوم ب��دور داع��م ف��ي هذا 

الصدد.
وأعرب عن قلقه جتاه استمرار تدهور 
احلالة األمنية في ع��دد من م��دن مالي 

وخاصة في وسط البالد التي تعرضت 
ألغلبية الهجمات املرتكبة حيث شهدت 
املنطقة م��ج��زرة أس��ف��رت ع��ن مقتل 37 
مدنيا في اليوم األول من الشهر اجلاري 
باإلضافة إلى أكثر من 500 قتيل مدني 

في املنطقة عام 2018.

وأكد أهمية معاجلة الوضع بطريقة 
ش��ام��ل��ة حت���ارب ال��ت��ه��دي��دات األمنية 
وتعمل لتحسني احل��وك��م��ة وتطوير 
البنية التحتية في املنطقة بهدف حتقيق 
االس��ت��ق��رار ف��ي وس��ط م��ال��ي ومعاجلة 

األسباب اجلذرية.

وفي هذا السياق رحب العتيبي بخطة 
احلكومة األخيرة اخلاصة باألوضاع 
في وس��ط البالد وب��ال��زي��ارات األخيرة 
للرئيس كيتا ورئيس ال���وزراء مايغا 
للمنطقة وال��ت��ي تعكس اهتمامهما 
بتحقيق االس��ت��ق��رار فيها.وثمن دور 
جميع اجلهات العسكرية الفاعلة في 
مالي التي تعمل على مكافحة اإلرهاب 
وحتقيق االستقرار واألم��ن في البالد 
مشيدا بجهود البعثة لتنسيق أنشطة كل 

اجلهات على أرض الواقع.
وأع���رب ع��ن ت��ق��دي��ره ل���دور ال��ق��وات 
العسكرية الوطنية واإلقليمية ملواجهة 
التحديات األمنية ف��ي مالي واإلقليم 
معربا عن دعمه املبادرات اإلقليمية في 

مواجهة التهديدات اخلاصة مبنطقتها.
وح��ث ق��وة الساحل املشتركة على 
اس��ت��ك��م��ال عملها مل��ك��اف��ح��ة اإلره����اب 
واالستعانة ببعثة األمم املتحدة املتكاملة 
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في 
مالي وفقا لقرار املجلس 2391 معربا 
عن تقديره الهمية ضمان متويل مستدام 
للقوة واالستعداد لدراسة كيفية ضمان 

متويل القوة في املستقبل.
وقال »نظرا الستمرار الوضع األمني 
املتردي فضال عن الفيضانات املتزايدة 
ف��ي ال��ب��الد ال ت���زال احل��ال��ة اإلنسانية 
صعبة وتؤثر على أكثر من 7 ماليني 

ش��خ��ص ف���ي م��ال��ي وه���ن���اك مصاعب 
للحصول على اخلدمات األساسية من 
قبل الشعب املالي مثل اخلدمات الصحية 

واملياه والتعليم«.
وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم 
به مكتب تنسيق ال��ش��ؤون اإلنسانية 
لتخفيف م��ع��ان��اة الشعب السيما ان 
العديد من العاملني في املجال اإلنساني 
يواجهون حت��دي��ات ف��ي عملهم بسبب 

استهدافهم من قبل اجلماعات املسلحة.
ودع���ا إل���ى ب���ذل ج��ه��ود ف��ي مجال 
التنمية قائال »يسرنا أن نرى اجلهود 
امل��ب��ذول��ة إقليميا ودول��ي��ا ل��دع��م هذا 
اجل��ان��ب ف��ي م��ال��ي واملنطقة حتديدا 
للخطة االستثمارية ذات األول��وي��ة 
التابعة بالقوة املشتركة للمجموعة 
اخلماسية ملنطقة الساحل الذي حصلت 
على 4ر2 مليار ي��ورو مايعادل 7ر2 
مليار دوالر في مؤمتر نواكشوط في 
ديسمبر املاضي وأجندة 2063 التابعة 
لالحتاد األفريقي واستراتيجية األمم 
املتحدة املتكاملة للساحل. وأعرب عن 
تطلعه إلى تقرير األم��ني العام القادم 
اس��ت��ع��دادا لتجديد ال��والي��ة ف��ي شهر 
يونيو من أجل جعل بعثة األمم املتحدة 
املتكاملة امل��ت��ع��ددة األب��ع��اد لتحقيق 
االستقرار في مالي أكثر كفاءة للعمل في 

البيئة الصعبة الراهنة.

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن

عدد من أعضاء املجلس

سمو الشيخ جابر املبارك يترأس االجتماع
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