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ولي العهد استقبل 

الغامن واخلالد واجلراح والصبيح

اخلالد التقى  جيكوب مودنيدا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه رئيس مجلس نواب زميبابوي جيكوب مودنيدا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بي���ان صباح امس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. واستقبل سمو 
ولي العهد بقصر بيان صباح امس رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير اخلارجية 
الش���يخ صباح اخلالد. واستقبل سموه 

بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح. 
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان 
صباح امس وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط 

والتنمية هند الصبيح.

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد في قصر 
بيان امس رئيس مجلس النواب بجمهورية 
زميبابوي جيكوب مودنيدا والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر املقابلة 
رئيس جلنة الصداقة البرملانية الكويتية � 
الزميبابوية النائب فيصل الشايع وسفيرنا 

لدى جمهورية زميبابوي بدر احلوطي.

الصانع: تعاون قانوني وقضائي متميز بني البلدين

وزيرة العدل األرمينية تزور الكويت السبت

»الصيادين« اكتسحت انتخابات االحتاد

القضائي والقانوني.
 ومن املقرر وصول وزيرة 
البالد  إلى  العدل األرمينية 
الس����بت املقبل ف����ي زيارة 
تس����تغرق عدة أيام جترى 
خاللها مباحثات مكثفة مع 
الوزير الصانع ووفد قانوني 
رفيع املس����توى من وزارة 
املرافق  الوفد  العدل وكذلك 
للوزيرة األرمينية يعقبها 
مؤمتر صحافي للوزيرين، 
وستشمل هذه الزيارة العديد 
م����ن اللق����اءات والفعاليات 
القضائية وفق����ا للبرنامج 

املعد لهذه الزيارة.

العدل ووزير  أكد وزير 
األوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصان����ع أن هناك 
زي����ارة مرتقب����ة لوزي����رة 
الع����دل بجمهورية أرمينيا 
أربينة هوفنسيان األسبوع 
املقبل. وأوضح الصانع أن 
هذه الزيارة ستش����هد عددا 
من الفعاليات واللقاءات في 
مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم 
بني وزارت����ي العدل في كال 
البلدي����ن بعالقات الصداقة 
والتعاون املشترك بني الكويت 
وأرمينيا في كافة املجاالت 
وبصفة خاصة على الصعيد 

محمد راتب

اكتس����حت قائمة الصيادي����ن انتخابات 
االحتاد الكويتي لصيادي األس����ماك، حيث 
فازت باملقاعد ال����� 9 ألعضاء مجلس إدارة 
االحتاد، دون أن حتصل القائمة املنافس����ة 
»قائمة االحتاد« على أي مقعد، وقد عبر أعضاء 
مجلس اإلدارة بالدورة اجلديدة عن سعادتهم 
بثقة اجلمعية العمومية معتبرين أنها أكبر 
دليل على رضاهم عن اإلجنازات التي حققتها 

قائمة الصيادين خالل الدورة السابقة ملجلس 
اإلدارة املنتخب. وقال أعضاء »الصيادين«: إننا 
مستمرون مبد يد التعاون مع الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفي حمل 
أمانة رسالة قائمة الصيادين التي تهدف إلى 
تطوير قطاع الصيد وإنشاء قرية الصيادين 
وحتقيق جميع املطال����ب التي يطمح إليها 
عموم الصيادين في الكويت، وإثراء املخزون 
الس����مكي ومحاربة الصيد اجلائر واحلفاظ 

على البيئة البحرية من التلوث.

يعقوب الصانع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس مجلس النواب بزميبابوي جيكوب مودنيدا 

د.خالد مهدي ود. عبداهلل سهر وزينب بنجلون واملشاركون في الندوة

صاحب السمو هنأ ملك هولندا ورئيس جنوب أفريقيا بالعيد الوطني

في ورشة عمل عن املساواة ومتكني املرأة في بيت األمم املتحدة

األمير استقبل ولي العهد والغامن ورئيس مجلس نواب زميبابوي

مهدي: الكويت األولى عربياً في منح املرأة حقوقها

موف���ور الصح���ة والعافية 
التقدم  وململكة هولندا دوام 

واالزدهار.
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى صاحب اجلاللة 
املل���ك ويليم ألكس���ندر ملك 
مملكة هولندا ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 

املرتبة األولى عربيا في مجال 
حق���وق املرأة، وم���ازال لدينا 
الطموح للعمل لس���د الفجوة 
االجتماعية بني املرأة والرجل. 
هذا، وألقت املنسق املقيم األمم 
املتحدة واملمثلة املقيمة لبرنامج 
األمم املتح���دة اإلمنائي زينب 
بنجلون كلمة رحبت باحلضور 
واس���تعرضت الهدف اخلامس 

الوطني ململكة هولندا، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية. 
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى الرئيس جاكوب 
زوما رئيس جمهورية جنوب 
أفريقيا عبر فيها سموه عن 
خال���ص تهانيه مبناس���بة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موف���ور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى الرئيس جاكوب 
زوما رئيس جمهورية جنوب 
أفريقيا ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لب���الده، متمنيا ل���ه موفور 
الصح���ة والعافية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك ببرقية  الشيخ جابر 

تهنئة مماثلة.

لبرنام���ج األمم املتحدة للعام 
2030 والذي يسعى الى حتقيق 
املساواة بني اجلنسني ومتكني 
النساء والفتيات والقضاء  كل 
على كل اشكال التميز والعنف 
واالجتار بالبشر واالستغالل 
اجلنس���ي والزواج القس���ري 
واالعتراف بأعمال الرعاية غير 
مدفوعة األجر والعمل املنزلي 
وتقديرها وكفالة مشاركة املرأة 
مشاركة كاملة وضمان حصول 
اجلميع عل���ى خدمات الصحة 
واإلجناب واحلقوق اإلجنابية 
واعتماد سياسات وتشريعات 
قابلة لالنفاذ وتعزيز السياسات 
والتشريعات القائمة والنهوض 
باملساواة بني اجلنسني واحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية.
ه���ذا، وعرض���ت كل م���ن 
البرامج سارة بران  اخصائية 
اليثياء  التخطيط  واخصائية 
هيمنيز االستنتاجات الرئيسية 
للمشاورات التي متت مع اجلهات 

الوطنية.

النائب فيصل  الزميبابوية   �
الش���ايع. وبع���ث صاح���ب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د ببرقي���ة تهنئة إلى 
امللك ويليم  صاحب اجلاللة 
ألكسندر ملك مملكة هولندا 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ململك���ة هولن���دا، متمنيا له 

اجلنس او العرق او الدين.
وأض���اف كم���ا ان القوانني 
احمللية لم متيز بني اجلنس���ني 
فق���د وف���رت للم���رأة ح���ق 
الترشح واالنتخاب واملساهمة 
االقتصادية والرعاية السكنية 
والرعاية االجتماعية وقانون 
األحوال الش���خصية ومحكمة 
األس���رة، وقد احتلت الكويت 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقص���ر بيان صب���اح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
بي���ان صباح أم���س رئيس 
مجل���س األمة م���رزوق علي 
الغامن.  واس���تقبل س���موه 
بقصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 

اخلالد.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقص���ر بيان صب���اح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ورئيس مجلس النواب 
بجمهورية زميبابوي جيكوب 
مودنيدا والوفد املرافق وذلك 
الرسمية  مبناس���بة زيارته 

للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل���راح ورئيس جلنة 
الصداقة البرملانية الكويتية 

بشرى شعبان

عقد البرنامج اإلمنائي التابع 
لألمم املتحدة في الكويت واألمانة 
العامة للتخطيط منتدى وطنيا 
بش���أن تفعيل الهدف اخلامس 
من أهداف التنمية املس���تدامة 
وحتقيق املساواة بني اجلنسني 
النساء برعاية وزيرة  ومتكني 

الشؤون هند الصبيح.
استهلت الورشة بكلمة لألمني 
العام لألمانة العامة للتخطيط 
د.خال���د مه���دي اك���د فيها ان 
الورشة هي  املشاركة في هذه 
إلظهار التقدم التي أحرزته املرأة 
الكويتي���ة وإميانا من الكويت 
باألهداف التنموية املس���تدامة 
الستثمار هذه املسيرة العاملية، 
الكويت اهتماما خاصا  وأولت 
مبنح املرأة كل احلقوق السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، وان 
الدستور الكويتي لم يفرق في 
املرأة والرجل بل  احلقوق بني 
ضمنها للمواطن بغض النظر عن 

)أحمد علي( الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ود.موضي احلمود يتوسطان عددا من املشاركني في الندوة   

ضمن توصيات الندوة املتخصصة التي نظمها »احلرس الوطني« بالتعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة

تشريعات مختصة بإدارة ومواجهة الكوارث واألزمات

بإدارة  تدريبي���ة متخصصة 
ل���كل  األزم���ات والك���وارث 
العاملني بالوزارات واملؤسسات 
والهيئات احلكومية بالتنسيق 
التعليمية في  مع املؤسسات 

الدولة. 
5. إش���راك جمي���ع اجلهات 
األمنية والعسكرية واجلمعيات 
اخليرية واملؤسسات والوزارات، 
باإلضافة إلى إش���راك القطاع 
األهلي )اخل���اص( في جهود 
التوعية والوقاية، وفي إدارة 
األزمات والكوارث أثناء وبعد 

قوعها.
6- تفعيل دور احملافظات في 
إدارة األزمات والكوارث وربطها 
مع املركز الوطني إلدارة األزمات 

والكوارث في الكويت.
7. االهتمام باجلانب اإلعالمي 
إدارة األزمات والكوارث،  في 
العمل  ونش���ر ثقافة وقي���م 
التطوعي واإلغاث���ي وإدارة 

األزمات والكوارث في املجتمع 
الكويتي.

التعاون مع وزارة اإلعالم   .8
)اإلذاع���ة والتلفزيون( وذلك 
لتوعية اجلمهور، ومساعدته 
وإرشاده خاصة أثناء حدوث 
األزمات والكوارث، واملتابعة مع 

وسائل التواصل االجتماعي.
9. التنسيق والتعاون مع املراكز 
واجلهات املتخصصة في إدارة 
األزمات والكوارث واالستفادة 
من جت���ارب اآلخرين في هذا 
املجال على املستوى اخلليجي 

والعربي والدولي.
أمنية  إنش���اء منظوم���ة   .10
الوطني  متكاملة في احلرس 

إلدارة األزمات والكوارث. 
11. تكلي���ف رئاس���ة احلرس 
الوطن���ي مبتابعة تنفيذ هذه 
التوصي���ات م���ع كل اجلهات 
املس���توى  عل���ى  املعني���ة 

الوطني.

الدول���ة وتنس���يقها إلدارة 
ومواجهة مختل���ف األزمات 

والكوارث. 
2- قيام املركز الوطني بإعداد 
ورسم سيناريوهات ملختلف 
األزمات والك���وارث املتوقع 
حدوثها في الكويت، والتدريب 
املش���ترك على كيفية إدارتها 
ومواجهته���ا وتوزي���ع املهام 
والواجبات بني الفرق املشتركة، 
والتنس���يق بني هذه اجلهات 

بكفاءة وفاعلية.
أو  إنش���اء مراكز فرعية   -3
إلدارة  متخصص���ة  إدارات 
األزمات والكوارث في وزارات 
ومؤسس���ات دول���ة الكويت 
وربطها باملركز الوطني إلدارة 
األزمات والكوارث، لتنسيق 
اجلهود والتعاون واالستفادة 
م���ن اخلب���رات والتج���ارب 

املختلفة.
4. االهتم���ام بإع���داد دورات 

آالء خليفة

اس���تعرضت ن���دوة إدارة 
األزمات والكوارث في الكويت 
والتي نظمها احلرس الوطني 
بالشراكة مع اجلامعة العربية 
املفتوحة ع���دة أوراق علمية، 
التجارب، كما ركزت  وبعض 
على دور ومهام احلرس الوطني 
ف���ي إدارة األزمات والكوارث، 
وذلك بحضور ومشاركة من 
الدولة من وزارات  كل جهات 
ومؤسس���ات الدول���ة املعنية 

باملوضوع.
وعقدت ورشات تدريبية 
ح���ول وضع س���يناريوهات 
لألزمات والكوارث التي قد تقع 
في دولة الكويت في أي ميدان. 
وقد انتهى املشاركون في الندوة 

إلى التوصيات التالية:
1. العمل على إصدار التشريعات 
املختص���ة ب���إدارة ومواجهة 
الكوارث واألزمات لتكون اإلطار 
الش���امل  الوطني والقانوني 
الذي تنطوي حتته كل اجلهود 
الوطني���ة املختلف���ة للجهات 
املعنية به���ذه اإلدارة، وليتم 
من خالل هذا اإلطار القانوني 

حتقيق األمور التالية: 
أ. تشكيل قيادة موحدة عليا 
على مستوى الدولة، وتشكيل 
قيادة رديف���ة إلدارة األزمات 
الكبرى احملتملة  والك���وارث 

في دولة الكويت.
   ب. إنش���اء املركز الوطني 
إلدارة األزمات والكوارث على 
مس���توى مجلس الوزراء في 
دول���ة الكويت وذلك لتوحيد 
جهود وزارات ومؤسس���ات 

نشر ثقافة وقيم 
العمل التطوعي 
واإلغاثي وإدارة 

األزمات والكوارث 
في املجتمع

تفعيل دور 
احملافظات في 

املواجهة وربطها 
مع املركز الوطني

خالل لقاء حواري نظمته بوابة التدريب العاملية بالتعاون مع برنامج الشراكة األميركية الشرق أوسطية

خطة التنمية لم تغفل مفاهيم الدعم املجتمعي لذوي اإلعاقة
أكد األم����ني العام للمجلس 
األعلى للتخطي����ط والتنمية 
الكويت  د.خالد مهدي حرص 
ضمن إطار سياس����ات اخلطة 
اإلمنائية على تطبيق مفاهيم 
الدم����ج املجتمعي وخصوصا 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مؤك����دا دعم أمان����ة التخطيط 

لكاف����ة املب����ادرات التي تصب 
في ه����ذا االجتاه وفق القوانني 

والضوابط.
جاء ذلك في حديث د.مهدي 
اللقاء احلواري مس����اء  خالل 
امس األول والذي نظمته بوابة 
التدريب العاملية بالتعاون مع 
برنام����ج الش����راكة األميركية 

الشرق اوسطية التابعة لوزارة 
اخلارجية األميركية ومبشاركة 
األمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطي����ط والتنمية والهيئة 
العامة لش����ؤون ذوي اإلعاقة 
ووزارة الصحة والهيئة العامة 
للرياضة حتت عنوان »التعليم 
- الصحة - الرياضة للجميع« 

مبا في ذلك ذوي االحتياجات 
اخلاصة.

الدمج  ان  وأوضح د.مهدي 
املجتمعي يعتب����ر .من ركائز 
التنمية، الفتا  وأركان خط����ة 
اتفاقي����ة مؤخرا  الى توقي����ع 
لالمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية مع برنامج 

االمم املتحدة االمنائي والهيئة 
العامة لش����ؤون ذوي اإلعاقة 
بشأن الدعم املؤسسي لرعاية 
ذوي اإلعاقة وفق رؤية الكويت 
2035، مضيف����ا انه مت بالفعل 
اتخاذ خطوات جادة في مجال 
التصمي����م العام للمباني التي 

تتناسب مع ذوي االعاقة.


