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األمير عزى خادم احلرمني

 بضحايا حافلة املدينة املنورة

ثامر اجلابر: عالقات الكويت والبحرين تاريخية

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمــد ببرقية تعزيــة إلى أخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
حادث اصطــدام حافلة في املدينة املنورة 
أودى بحيــاة العديــد من ركابهــا وإصابة 
آخرين، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن مين 

على املصابني بسرعة الشفاء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام 

حافلة في املدينة املنورة.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

ـ كونــا: أشــاد  املنامــة 
البحريــن  لــدى  ســفيرنا 
الشيخ ثامر اجلابر بالعالقات 
املتينة واملصير  التاريخية 
املشترك والتعاون املثمر بني 
البلدين على جميع األصعدة.

وقال الشيخ ثامر اجلابر 
انــه نقــل حتيــات صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد الى العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيســى خالل 
تقدمي اوراق اعتماده سفيرا 

للكويت لدى البحرين.
وأوضــح انه جــاء الــى املنامــة مزودا 
بالتوجيهــات الســامية مــن لــدن صاحب 
الســمو االميــر للعمل في كل ما من شــأنه 
تعزيز اطر التعاون فــي كافة املجاالت بني 

البلدين الشقيقني. وأضاف 
انه استمع اثناء تقدمي اوراق 
اعتماده الى توجيهات العاهل 
البحريني القيمة التي حتمل 
الكويت في قلبه وما يخدم 
مصالح البلدين والشعبني 

الشقيقني.
واســتذكر بــكل فخــر 
»الوقفة املشرفة« للبحرين 
قيادة وحكومة وشعبا في 
دعم احلــق الكويتي اثناء 
االحتــالل العراقي والكرم 
والوفاء والرعاية التي قدمت 

للمواطنني الكويتيني في تلك الفترة.
واشاد بالرعاية الكرمية التي يحظى بها 
الطلبة والطالبات والقطاع اخلاص والسائحون 

الكويتيون في بلدهم الثاني البحرين.

الفاضل: تطوير إستراتيجيات 
خاصة باملياه واحملافظة عليها

تعاون كويتي - فرنسي في مكافحة الفساد

ڤيينا - كونا: أكد وزير 
النفــط ووزيــر الكهربــاء 
واملــاء د.خالــد الفاضل أن 
الكويــت تســعى بشــكل 
إلــى حتســني  متواصــل 
وتطوير االســتراتيجيات 
واخلطط اخلاصــة باملياه 
واحملافظة عليها. جاء ذلك 
في تصريح لـ »كونا« على 
هامش مشاركته في مؤمتر 
املياه العاملي ٢٠١٩ الذي يعقد 
حتت شعار »احلد من أزمة 

املياه« في بودابست.
وأشــار إلــى أن تلــك 
املســاعي تأتي فــي إطار 

رؤيــة »كويــت جديــدة ٢٠35« التي ترتكز 
على عدة محاور من أهمها مشــاريع املياه، 
مشــددا على أهمية إيجاد احللــول الفعالة 
ألزمات املياه وسبل إدارتها. وبشأن املؤمتر 
قال الوزير الفاضل إنه يهدف الى مناقشــة 
اهــم التحديات حول أزمــة املياه في العالم 
وأثر التغيرات املناخية والبيئية على وفرة 

املياه وجودتها.
واكد أهميــة ابتكار احللــول إلدارة املياه 
وتعزيز كفاءة استخدامها سعيا لتحقيق أهداف 
خطة التنمية املستدامة. وأشار الى أن وزارة 
الكهرباء واملاء سعت ملواجهة تلك التحديات 
القائمة عبر دراسة وجتربة الطاقة املتجددة 
واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاءة 

باريس - كونا: وقعت 
بالهيئــة  الكويــت ممثلــة 
العامة ملكافحة الفساد مذكرة 
تفاهم مع فرنسا، ممثلة في 
)الوكالة الفرنسية ملكافحة 
الفســاد(، بشــأن التعاون 
الثنائــي فــي مجــال منــع 
ومكافحة الفساد. وقال نائب 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد )نزاهة( املستشار 
رياض الهاجري لـ »كونا« 
إن الكويت تسعى دائما الى 

حتقيق التعاون مع جميع اجلهات املختصة في 
مكافحة الفساد بهدف تعزيز النزاهة والشفافية.

وأعرب عن األمل أن يسفر توقيع االتفاقية 
مع )الوكالة الفرنســية ملكافحة الفســاد( عن 
تعاون بناء من خالل تبادل املعلومات واخلبرات 
وأســاليب العمل وتدريب الكوادر.من جهته، 
أعرب مدير الوكالة الفرنسية ملكافحة الفساد 
تشالز دوشان عن سعادته لتوقيع هذه االتفاقية 

د.خالد الفاضل مع وزير الداخلية واملعني بشؤون املياه الهنغاري 

جانب من توقيع االتفاق 

النائب األول التقى فريق مشروع تطوير اإلدارة احلكومية
التقى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد 
العاملي  الفريق االستشاري 
ملشــروع دراســة وتطويــر 

االدارة احلكومية.
وقالــت وزارة الدفاع في 
بيان صحافــي ان االجتماع 
عقد بحضور أعضاء اللجنة 
التوجيهية باملشــروع وهم 
األعلــى  املجلــس  عضــوا 
للتخطيــط د. فهد الراشــد 
وســارة أكبــر ومديــر عام 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي د.عدنان شهاب الدين 
الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال الفريق االستشاري العاملي ملشروع دراسة وتطوير اإلدارة احلكوميةومدير املشروع غادة اخللف.

الناصر: إقبال كبير من النساء لاللتحاق بالسلك الديبلوماسي

أسامة دياب

أشــاد مجموعة من الديبلوماسيني 
الكويتيني وممثلي منظمات دولية بالدور 
الكبير واملهم للمرأة الكويتية العاملة 
بالسلك الديبلوماسي فيما يتعلق باألمن 

والسالم.
الديبلوماسيون، خالل ندوة  وقال 
»دور النساء الديبلوماسيات الكويتيات 
في األمم املتحدةـ  من أجل األمن والسالم« 
برعاية املعهد الديبلوماسي الكويتي، إن 
املرأة الكويتية خاضت حتديات، حيث 
سبقت نساء املنطقة لالسهام كمواطنة 

وسياسية واقتصادية.
وقال مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ان املجتمع الكويتي جبل على االهتمام 
باملكانــة املهمة للمــرأة إدراكا بدورها 
في تكوين وقيــادة النشء واملجتمع، 
فمنذ بدايات تأسيس املجتمع الكويتي 
أثبتت املرأة الكويتية خاللها جدارتها 
وقدرتها عبر ســعيها الدائم ملمارســة 
حقهــا كمواطنة في األســرة واملجتمع 
وفي السياسة واالقتصاد واإلسهام في 

التنمية بكل جوانبها.
واضاف ان املرأة الكويتية خاضت 
التحديات وكانت سباقة بني نساء املنطقة 
في التعليم والعلم والعمل، ونالت الكثير 
من املكاسب وحققت النجاحات، ونالت 
التقدير لكفاءتها »فقد سجلت العديد من 

الفتيات والنســاء الكويتيات جناحات 
باهرة وملعت أسماؤهن في سماء اإلبداع، 
حيث تبوأن العديد من املناصب ومراكز 
صنع القرار وتولي زمام الوظائف ذات 
الطبيعة اخلاصــة«. ولفت الى ان هذا 
االهتمام رســخ جوهرا ومضمونا في 
مواد الدستور الكويتي يؤكد على التزام 
الكويت الثابت والنابع من روح الدستور 
في حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة، وذلك عبر املادة ٢٩ من الدستور 
»ان الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية 
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبــات العامة ال متييز بينهم في 
ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة 

أو الدين«.
واشار الى ان األمثلة التي تدلل بجالء 
على القــدرات واإلمكانات العالية التي 
تتحلى بهــا املــرأة الكويتية وحتملها 
للمسؤوليات املناطة بها في مجال العمل 
الديبلوماســي كثيــره، مدلال على ذلك 
ما شــهدته وزارة اخلارجية في اآلونة 
األخيــرة من إقبال كبيــر من العنصر 
النسائي لالنتساب للسلك الديبلوماسي 
السيما خالل األربع ســنوات األخيرة 
بنسبة تضاهي ٨٠% األمر الذي يعكس 
مكانة ودور املرأة الكويتية املتنامي في 
املجتمع وليلحقن بركب من سبقهن من 
الديبلوماسيات املخضرمات في اخلارج.

واكد ان الكويت ومن منطلق إميانها 
التام بأهمية دعم وحتقيق أهداف التنمية 
املســتدامة، والــذي يأتي متاشــيا مع 

اعتمــاد األمم املتحدة ألهــداف التنمية 
املســتدامة وحتديدا الهــدف اخلامس، 
فقد أتت خطة الكويت الوطنية للتنمية 
)٢٠35( متسقة مع أهداف متكني املرأة 
في اخلطــة االمنائية، األمر الذي تكلل 
باعتماد مجلس الوزراء لتاريخ ١6 مايو 
يوما للمرأة الكويتية والذي أضحى يوما 
تاريخيا وله رمزية خاصة لتزامنه مع 

نيلها حقوقها السياسية.
من جانبه، قال ممثــل االمني العام 
لألمم املتحدة واملنســق املقيم د.طارق 
الشيخ ان االمم املتحدة تسعى لضمان أن 
تكون أولويات املرأة في بؤرة االهتمام 
عند اتخاذ قرارات الســلم واالمن على 
جميع املستويات، الفتا الى انه لتحقيق 
هذا الهدف فإن االمم املتحدة تسعى الى 
أن تعالج احلواجز االجتماعية والثقافية 
والسياسية ومخاطر احلماية التي حتد 
من مشــاركة املرأة الكاملة في حتقيق 
السالم واحلفاظ عليه. واضاف الشيخ 
في كلمة له ان االمم املتحدة شجعت على 
عقد حلقة نقاشية لتسليط الضوء على 
التوجه اإليجابي في السياسة الكويتية 
وديبلوماســيتها نحــو ترســيخ دور 
الديبلوماسيات الكويتيات وإعطائهن 
مزيدا من املساحة ليشاركن جنبا إلى 
جنب مع ديبلوماســييها في ترســيخ 
اخلــط الديبلوماســي الكويتي الداعي 

للديبلوماسية الوقائية والتنموية.
من جهته، أشار مدير معهد سعود 
الناصر الصباح الديبلوماسي السفير 

عبدالعزيز الشارخ الى الدور املتعاظم 
للعنصر النســائي في الديبلوماســية 
الكويتية واالجنازات التي متت من خالل 

الديبلوماسيات الكويتيات.
 واضاف الشــارخ فــي كلمة له ان 
املرحلة املقبلة ستشهد الكثير من التقدم 
النوعي والكمي مبا يتعلق مبشــاركة 
املرأة الكويتية في العمل الديبلوماسي، 
الفتا الى ان املعهد الديبلوماسي الكويتي 
يخــرج اعــدادا متزايــدة مــن الكوادر 
الديبلوماســية النسائية كل عام، وان 
مفعول تلك اخلطوات سيكون ملحوظا 

خالل الفترة املقبلة.
بدورها، حتدثت السفيرة نبيلة املال 
عن بناء الســالم واالمن خالل شــغلها 
منصب سفير الكويت في االمم املتحدة، 
مؤكدة ان بناء السالم جزء حيوي ومهم 

من مهام األمم املتحدة.
 وقالــت املــال فــي مداخلتها خالل 
الندوة ان الكويت حرصت على متكني 
اخلبرات النسائية على العمل في احلقل 
الديبلوماســي خصوصا ما يتعلق في 
حفظ السالم من خالل تدريبات مكثفة.

 واوضحت ان ثقافة حل اخلالفات 
وتقريــب وجهات النظــر هي ثقافة 
كويتية نشــأ عليها ابنــاء الكويت، 
وجتلــت وجتســدت فــي منهــج 
ديبلوماسيتها اخلارجية، مدللة على 
ذلك مبنح االمم املتحدة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد لقب قائد 

العمل االنساني.

إشادة دولية بدور املرأة الديبلوماسية الكويتية في األمن والسالم

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير عبدالعزيز الشارخ والسفيرة نبيلة املال مع احلضور من السفراء والديبلوماسيني 

الصرعاوي: مقترح كويتي لدواوين املراقبة اخلليجية بشأن التنمية

»الكهرباء« تفعّل ٢٣ خدمة إلكترونية ضمن إستراتيجيتها اجلديدة
دارين العلي 

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م. محمد بوشــهري عن 
الــوزارة ٢3 خدمــة  تفعيــل 
إلكترونية ضمن استراتيجيتها 
التي أعلن عنها وزير الكهرباء 
واملــاء وزير النفــط د. خالد 
الفاضل مؤخرا، والتي تهدف 
الوزارة من خاللها إلى تسهيل 
كافة اخلدمات للمستهلكني من 
خــالل اتباع مؤشــرات األداء 
العامليــة. وقال فــي تصريح 
صحافــي إن وزارة الكهربــاء 
واملاء حريصة على اختصار 
فتــرة إجنــاز اخلدمــات التي 
النظــام  تقدمهــا وتقليــص 
الورقي القدمي، وحترص كذلك 

علــى متكني املســتفيدين من 
احلصول على اخلدمة من خالل 
التكنولوجيــا احلديثــة التي 
أصبح اجلميــع ميتلكها عبر 
الهواتف احملمولة. وأضاف، تلك 
السياسة التي تتبعها الوزارة 
تهدف إلى استفادة املواطن من 
اخلدمات التي نقدمها دون أن 
يتكبد عنــاء مراجعة الوزارة 
مــن أجل تخليص معاملة ما، 
مبينا أن اخلدمات التي تقدمها 
الوزارة إلكترونيا تتنوع ما بني 
»ايصال تيار كهربائي ملستهلك 
جديد، وتبديل العدادات، وقطع 
وإعادة املياه لقسائم املناطق 
النموذجية«، وغيرها الكثير من 
اخلدمات التي مت اإلعالن عنها 
عبر صفحة الوزارة الرسمية. 

وأكــد بوشــهري أن الــوزارة 
تسعى دائما إلى تقدمي أفضل 
مــا لديها للمســتهلكني، ومن 
خالل اللقاءات املباشرة والتي 
حرصنا عليها خالل السنوات 
املاضية عبر زيارة الدواوين 
نحرص دائما على االســتماع 
إلى املستهلك، ومعرفة طلباتهم 
وبلورة تلك الطلبات عبر النظم 
احلديثة، شــاكرا كل العاملني 
من أبناء الوزارة على جهودهم 
املتنوعة في مختلف القطاعات 
لوصول خدمات الوزارة إلى كل 

املستهلكني دون عناء.
وفي سياق منفصل، كشفت 
احصائية أخيرة أن هناك 3٤ 
عقدا ملشــاريع كهربــاء وماء 
مطروحة حاليا داخل اجلهاز 

العامة  املركزي للمناقصــات 
حتــى اكتوبر اجلــاري وذلك 
بنــاء علــى طلب مــن وزارة 
الكهربــاء واملــاء،  وأوضحت 
االحصائية أن عقود املشاريع 
التي تطرحهــا الوزارة حاليا 
فــي جميع القطاعــات الفنية 
واالداريــة قد مت حتديد موعد 
لالجتماعــات التمهيديــة لها 
وفتح العطاء ومن ثم دراسة 
هذه العطاء من قبل جلان فنية 
مــن قطاعات الــوزارة كل في 
مجاله وســيتم اتخــاذ القرار 
من قبل اجلهاز بالترسية على 
الشركات االفضل عطاء ماليا 
وفنيا. وأوضحت االحصائية 
أن العقود املطروحة للمشاريع 
تهدف في مجملها الى تطوير 

الكهربــاء  وحتديــث شــبكة 
وتوزيع املياه اضافة الى تطوير 
آليــات العمل داخــل الوزارة 
والقطاعــات التابعة لها منها 
مناقصة توريد 3٠٠ الف عداد 
ذكي كهرباء وميــاه لتحديث 
آليات العمل داخل قطاع شؤون 
املســتهلكني وضبط واحكام 
اســتهالك الكهربــاء واملاء في 
جميع قطاعات السكن اضافة 
الى مشاريع اخرى منها انشاء 
6٠ بئر انتاجية الستخدامات 
التناضح العكســي وتوسعة 
واســتكمال اعمــال البصمــة 
احلالي لدى الوزارة وتركيب 
كيبــالت وخطــوط هوائيــة 
النقــل  شــبكات  لتحديــث 

والتوزيع.

اكد رئيس ديوان احملاسبة 
باإلنابــة عــادل الصرعــاوي 
ان الكويــت تقدمــت باقتراح 
خاص بــدور دواوين املراقبة 
بــدول مجلــس  واحملاســبة 
التعاون اخلليجي في متابعة 

مشاريع التنمية املستدامة.
الصرعــاوي  وأضــاف 
لـ»كونا« على هامش مشاركته 
في االجتمــاع الـ١6 لرؤســاء 
دواويــن املراقبة واحملاســبة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
مبسقط ان اقتراح الكويت في 
موضوع نشر التوعية واملعرفة 
مبمارسة الرقابة على اهداف 
التنمية املستدامة ينطلق من 
انها اصبحت التزامات حكومية 

وفقا التفاقية االمم املتحدة.
وأوضح ان ذلك املقترح نال 
اهتماما كبيرا من خالل اتخاذ 
االجراءات التنفيذية اخلاصة به 

رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي والوفد الكويتي املشارك

وأشار الى تصديق االجتماع 
على مقترح الكويت في مجال 
الرقابة املشتركة والتي تتعلق 
بثالثــة جوانــب هــي الربط 
الكهربائي ومعاجلة النفايات 

الصلبة والتغيير املناخي.
ان  الصرعــاوي  وبــني 
االجتمــاع ركــز علــى تنمية 
قدرات العاملــني في األجهزة 
الرقابيــة اخلليجيــة ملواكبة 
آخر املســتجدات التي تسهم 
فــي دفــع العمــل اخلليجــي 
املشــترك الى االمــام. وصدق 
االجتماع ايضــا على مقترح 
عماني يتناول اعادة دراســة 
األدلة املشــتركة والتي سبق 
ان صدرت من األجهزة العليا 
للرقابة واحملاسبة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي والذي يهدف 
الى مواكبة آخر التطورات التي 

طرأت في هذا املجال.

باســتضافة برنامج تدريبي 
العــام املقبل والــذي يتناول 

»اهداف التنمية املستدامة«.

تلك األهداف.
وذكــر ان الكويت تقدمت 
يتعلــق  مبقتــرح  كذلــك 

ونشر التوعية بأهداف التنمية 
املســتدامة وتهيئــة األجهزة 
التدقيق على  العليا لكيفيــة 

عالية في معاجلة وتخزين املياه.
وأكد الوزير الفاضل ان املشــاركة في مثل 
هذا املؤمتر الدولي تهدف الى تبادل اخلبرات 
مع كبار املختصني واخلبراء من مختلف دول 
العالم في مجال املوارد املائية واحملافظة عليها.
ويناقش املؤمتر على مدى ثالثة أيام عدة 
موضوعات منها استخدام التكنولوجيا لتفادي 
أزمــة املياه واثر التغيرات املناخية والبيئية 
علــى الثروة املائية. كما اكــد د.خالد الفاضل 
عمق ومتانة العالقات الكويتية - الهنغارية 
املمتــدة ألكثــر من 55 عاما. كمــا التقى أيضا 
بوزير الداخلية واملعني بشؤون املياه الهنغاري 
شــاندور بنتير والذي اكد حرص بالده على 

تعزيز وتوطيد اطر التعاون الثنائي.

الدوسري: حكمة صاحب السمو جّنبت الكويت
آثار احلروب واألزمات في املنطقة والعالم

تقدم رئيس نقابة العاملني 
فــي وزاره الشــؤون واألمني 
املالــي لالحتاد العــام لعمال 
الكويــت يحيــى الدوســري 
بالتهنئة واملباركة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظــه اهلل ورعاه، 
وإلى ســمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، وإلى جميع أبناء 
الكويت، وذلك مبناسبة عودة 
والدنا وأميرنا املفدى ســاملا 
معافى من رحلة العالج التي 

تكللت بفضل اهلل تعالى بالنجاح.
وأكد الدوســري أن مكانة سموه الراسخة 
في قلوب اجلميع وحبهم له كقائد وأب جعلت 
الكل يدعو له، وهذا ما ملسه اجلميع من خالل 
انتظارهم وترقبهم لهذه العودة امليمونة سواء 
من املواطنني واملقيمني الشرفاء على هذه األرض 
الطيبــة التي ينعم اجلميــع فيها بفضل اهلل 

وقيادتهــا احلكيمة بالعيش 
الكرمي، سائلني املولى أن يدمي 
على سموه الصحة والعافية، 
وان تبقــى كويتنــا الغالية 
واحة لألمن واألمان واخلير، 
وأن تتحقق آمال ســموه في 
بناء الكويت احلديثة كويت 
املستقبل، وفق رؤية »كويت 

جديدة ٢٠35«.
واستذكر الدوسري مآثر 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، قائد اإلنسانية، 
ومواقفه املشــرفة في جميع 
القضايا واألزمات في املنطقة والعالم، معبرا عن 
فخره واعتزازه بحكمة سموه وديبلوماسيته 
املشهودة، وكيف استطاع جتنيب الكويت أضرار 
تلك الكوارث واحلروب، وان يكسب قلوب الفقراء 
واحملتاجني في الكثير من بقاع األرض بسبب 
توجيهاته مبد يد العون واملساعدة لهم بعيدا 
عن التمييز ومن منطلق إنساني خيري فقط.

يحيى الدوسري

الشيخ ثامر اجلابر

التي ستعزز التعاون البناء بني البلدين. وقال 
دوشان إن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية 
بــل أصبحــت اآلن ظاهرة دوليــة تهم جميع 

املجتمعات.
من جانبه، قال سفيرنا لدى فرنسا سامي 
الســليمان فــي تصريح مماثل لـــ »كونا« ان 
هذه االتفاقية تؤكد املساعي الكويتية اجلادة 

ملكافحة الفساد.


