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نائب األمير استقبل رئيس السلطتني و٣ وزراء

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير عبداهللا 
بن محمـــد بن عبدالعزيـــز آل سعود بن فيصل 
آل سعود، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 
األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير عبداهللا 
بن محمد بن عبدالعزيز آل ســعود بن فيصل آل 
ســعود، مبتهال ســموه إلى البــاري جل وعال أن 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.
هذا، واســتقبل سمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن.

كما اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد بقصر 
بيــان صباح امس نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد جابــر العلي ووزير 

الداخلية الشيخ ثامر العلي. 
كما اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير 

الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

صاحب السمو عّزى خادم احلرمني بوفاة األمير عبداهللا بن محمد آل سعود

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو نائب األمير خالل استقباله عبداهللا الرومي

سمو نائب األمير خالل استقباله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع رئيس جمهورية صربيا ألكساندر فوتشيتش

٤ أهداف و٨ مؤشرات قياس أداء في إستراتيجية
ديوان رئيس الوزراء األولى لألعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٤

أعلن رئيس ديوان سمو 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
عبدالعزيز الدخيل عن إطالق 
الديوان األولى  استراتيجية 
لألعوام ٢٠٢١-٢٠٢٤ انطالقا 
من رؤية الكويت ٢٠٣٥ التي 
تأتــي بنــاء علــى توجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد بأن 
يــؤدي الديــوان أعماله وفق 
اطر مؤسسية تتميز بالكفاءة 

والريادة والفاعلية.
وأشار في تصريح صحافي 
عقــب اللقاء الذي عقده امس 
مع قياديي وموظفي الديوان 
إلى أن االستراتيجية تتضمن 
الهيــكل التنظيمــي  تعزيــز 
لتجسد مالمح املرحلة اجلديدة 
من مسيرة الديوان باالعتماد 
على الكوادر الوطنية املؤهلة 
وتطويــر األداء املؤسســي 

للديوان.
ان  الدخيــل  وأوضــح 
االستراتيجية اجلديدة تتضمن 
أربعــة أهداف اســتراتيجية 
وثمانيــة مؤشــرات قيــاس 
أداء باإلضافة الى املشــاريع 
االســتراتيجية والتشغيلية 
التي تعكس اجتاهات الديوان 
املستقبلية في رفع الفاعلية 
والكفاءة التشــغيلية لتوفر 
أفضــل املمارســات فــي دعم 
قرارات وأعمال سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وأكــد أن االســتراتيجية 
الديــوان  اعتمــدت ليكــون 
مؤسسة ذات فاعلية متميزة 

قياس أداء مت حتديدها على 
أساس تقييم عميق وشامل 
يساعد على حتسني أدائه وفق 
الشــفافية واملساءلة  قواعد 

والعدالة.
وأكــد أن الديــوان اتبــع 
منهجيــة علميــة وحتليلية 
جتســد سياســة التخطيــط 
السليم في اعداد االستراتيجية 
وتراعي متطلبات وطموحات 
الديوان املســتقبلية كما انها 
تواكب املستجدات واملتغيرات 
حملــاكاة الواقــع القائم على 
احللول الرقمية والتي تشكل 
أحد األهداف الرئيسة للديوان 
عبر تهيئة بيئة رقمية ترتقي 
بخدمات ومهام واعمال الديوان 
واتساقا مع توجهات الدولة 

للتحول الرقمي.
مــن جانــب آخــر، أشــار 
اخلطــة  ان  الــى  الدخيــل 

رئيسة للديوان وهو مؤشر 
حيوي يعبر عــن كفاءة أداء 
الديوان خــالل تنفيذ اخلطة 
التنفيذيــة، مشــيرا الــى أن 
الديوان جتسد  استراتيجية 
رؤية وتطلعات سمو رئيس 
مجلس الوزراء لتطوير أداء 
وإنتاجيــة موظفــي الديوان 
وإيجاد قيادات شــابة متتلك 
اإلمكانيات في تنفيذ األهداف 

االستراتيجية.
وأعرب في ختام تصريحه 
عن تقديره لــكل فرق العمل 
والعاملــني فــي الديوان على 
مــا بذلــوه مــن جهــد وعمل 
دؤوب فــي املشــاركة إلعداد 
اخلطة االستراتيجية والهيكل 
التنظيمــي للديوان لتحقيق 
الريادة واالستدامة في تقدمي 
كل الدعم لسمو رئيس مجلس 

الوزراء.

العناية  االستراتيجية أولت 
واالهتمام في بناء آلية ملتابعة 
األداء  وقيــاس  االجنــازات 
املؤسســي لتحقيــق مقاصد 

األهداف االستراتيجية.
ولفت رئيس ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الى أن 
املؤشرات صممت بشكل يتسق 
ومكونات اخلطة االستراتيجية 
والتي تنقســم بني مؤشرات 
االبعــاد  بقيــاس  تهتــم 
االســتراتيجية مــن اخلطــة 
عبر قياس النتائج املتوقعة 
مــن األهداف االســتراتيجية 
األداء  متابعــة  ومؤشــرات 
واالجنــاز والتــي تعمل على 
قياس االبعــاد التنفيذية من 
اخلطة كاملبادرات واملشاريع 

ضمن اطار زمني محدد.
وأكــد الدخيــل أن تطوير 
قدرات العاملني يشكل أولوية 

الدخيل: اإلستراتيجية اعتُمدت ليكون «الديوان» مؤسسة ذات فاعلية متميزة تدعم قرارات وأعمال رئيس الوزراء

عبدالعزيز الدخيل خالل إطالق استراتيجية الديوان األولى لألعوام ٢٠٢١-٢٠٢٤

تدعــم قرارات وأعمال ســمو 
رئيس مجلس الوزراء موضحا 
أن رسالة الديوان تنص على 
أن يكون بيئة متمكنة بقدرات 
وطنيــة مؤهلــة تعتمد على 
األداء الفعال فــي دعم اتخاذ 
القــرارات املناســبة بالوقت 

املناسب.
وقــال «ان الوثيقة ركزت 
على أن قيم العمل تقوم على 
توجهات رئيسة هي: االنتماء، 
االحترافيــة، املبــادرة، نقــل 
املعرفة، الشــراكة، والسلوك 
األخالقــي، وهــي قيــم تدعم 
توجهات الديوان املستقبلية».
وبني الدخيل ان الوثيقة 
وأهدافــا  قيمــا  تتضمــن 
ومبادرات ومشــاريع ترسم 
للديوان مساره اجلديد ليكون 
فاعــال في انتاجيتــه وأدائه 
املؤسســي ضمن مؤشــرات 

وزير اخلارجية بحث مع رئيس صربيا 
التعاون الثنائي والقضايا املشتركة

«هيئة الشباب» تستعرض جتربة الشباب 
التطوعية في مساندة الدولة مبواجهة كورونا

التقى وزيــر اخلارجية 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد مع 
رئيــس جمهوريــة صربيا 
ألكســاندر  الصديقــة 
فوتشيتش في مبنى قصر 
صربيا الرئاسي، وذلك على 
هامــش ترؤس الشــيخ د. 
أحمد الناصر لوفد الكويت 
املشارك في االجتماع رفيع 
املســتوى للذكــرى الـ ٦٠ 
للمؤمتــر األول لدول عدم 

االنحياز والذي تعقــد أعماله في عاصمة 
جمهورية صربيا بلغراد.

ومت خــالل اللقــاء، اســتعراض أوجه 
العالقــات الثنائيــة التــي تربــط البلدين 
الصديقني والتي سيحتفل مبرور ٦٠ عاما 
على تأسيســها في عام ٢٠٢٣، كما تضمن 
اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات الثنائية 
وتوطيدها في كل املجاالت وعلى مختلف 
األصعــدة ومناقشــة عــدد مــن القضايــا 
محل االهتمام املشــترك، كمــا التقى وزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد مع 
وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة 

نيكوال سيالكوفيتش.
ومت خــالل اللقــاء اســتعراض، أوجه 
العالقــات الثنائية الوطيــدة الكويتية - 
الصربية والتي سيحتفل البلدان الصديقان 
مبرور ٦٠ عاما على تأسيسها عام ٢٠٢٣، كما 
بحث اللقاء سبل تعزيز العالقات الثنائية 
وتطويرها في كل املجاالت وعلى مختلف 

عمان - كونا: استعرضت 
الهيئــة العامة للشــباب في 
ملتقى عربي باألردن جتربة 
التطوعية  الكويتي  الشباب 
ودورهم في مساندة أجهزة 
الدولة ملواجهة تفشي جائحة 
ڤيروس (كورونا املستجد - 

كوفيد ١٩).
جاء ذلك فــي ورقة عمل 
قدمها وفد الهيئــة في أثناء 
مشــاركته فــي اللقــاء الـ١٧ 
لشــباب العواصــم العربية 
الذي نظمته (وزارة الشباب) 
األردنية بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية بعنوان «ملتقى 
الشــباب العربي - الصحة 
والبيئة املجتمعية» مبشاركة 

١٤ دولة عربية.
الرسمي  وقالت املتحدث 
باســم الهيئة رئيــس الوفد 
الكويتــي أســرار األنصاري 

لـــ «كونا» في ختام املشــاركة فــي امللتقى، 
إن الوفــد ركز في ورقة عمل على إبراز دور 
الشباب الكويتي التطوعي في مكافحة اجلائحة 
واحتوائها وكذلك دور الهيئة في اتخاذ التدابير 
الالزمة ملساندة اجلهود احلكومية الكويتية 
وضمان استمرار اخلدمات التي تقدمها للشباب.

وأوضحت األنصاري أن ورقة العمل تناولت 
نقاطا عدة من أبرزها كيفية تســخير الهيئة 
لكوادرها ومرافقها بالكامل لتكون حتت تصرف 

اجلهات املعنية مبكافحة اجلائحة.
واستذكرت بهذا الصدد حتويل مركز شباب 
جليب الشــيوخ الذي كان قيد اإلنشــاء إلى 
مستشفى ميداني ثم مركز للتطعيم باإلضافة 
الى حتويل مقر الهيئة الرسمي إلى مركز إلدارة 
عمليــات التطوع بالتعاون مع الدفاع املدني 
ومركــز العمل التطوعي حيث مت اســتقبال 

آالف طلبات التطوع.
وأشــارت أيضــا الى اســتعراض جتربة 

األصعدة ومناقشــة آخــر التطورات على 
الصعيديــن اإلقليمي والدولــي وعدد من 

القضايا محل االهتمام املشترك.
كما التقى وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء الشــيخ د. أحمد 
ناصــر احملمد وزيــرة خارجية جمهورية 

السودان د.مرمي الصادق.
ومت خالل اللقاء استعراض أوجه العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الشقيقني وبحث 
سبل تعزيزها وتوطيدها في جميع املجاالت 
وعلى مختلف األصعدة كما متت مناقشة 
عدد من القضايا محل االهتمام املشــترك، 
اضافة الى آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

كما التقى الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع 
وزير خارجية جمهورية غينيا االستوائية 
الصديقة سيميون أويونو إيسونو آنغي.

ومت خــالل اللقــاء اســتعراض أوجــه 
العالقــات الثنائيــة التــي تربــط البلدين 
الصديقني وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها 
في جميع املجاالت وعلى مختلف األصعدة.

تطوع الشباب الكويتي في احملاجر الصحية 
واملستشــفيات ومراكز اإليــواء واجلمعيات 
التعاونية واملطار وتعقيم املساجد إلى جانب 
تدريب الشــباب بالتعاون مع بلدية الكويت 
على استخدام معدات وآليات البلدية املختلفة 
بشــكل مكثف. وذكرت األنصــاري أن الوفد 
اســتخدم أمام الوفود املشــاركة في امللتقى 
عرضا مرئيا مصورا لتســليط الضوء على 

مراحل العمل إبان اجلائحة.
كما أطلع الوفد املشاركني على اعمال الهيئة 
وأنشــطتها التي تنفذها باستخدام الوسائل 
التكنولوجيــة وأبرزها مشــروع «الشــباب 
عــن بعد» الــذي يضم ورش عمــل متنوعة 
ومسابقة للبحث العلمي وامللصق التوعوي عن 
«كورونا» باإلضافة الى شراكة مع كل من شركة 
هواوي العاملية وشــركة دوت.كوم لتدريب 
الشــباب مجانا اضافة الى مختلف احلمالت 

اإلعالمية لزيادة التوعية بشأن اجلائحة.

التقى نظيره الصربي وبحث معه التطورات اإلقليمية والدولية

خالل مشاركة وفد الهيئة في اللقاء الـ ١٧ لشباب العواصم العربية

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مع د.مرمي الصادق وزيرة خارجية السودان

أسرار األنصاري وعبدالرحمن اجلاسر

محمد بن ناجي يشارك بصفة مراقب دولي 
في انتخابات الرئاسة بأوزبكستان

أعلنــت احملكمة الدســتورية ان رئيس 
احملكمة الدستورية املستشار محمد بن ناجي 
سيشارك بصفة مراقب دولي في انتخابات 
الرئاسة جلمهورية أوزبكستان املقرر عقدها 

في الفترة من ٢٢ الى ٢٦ الشهر اجلاري.
وقالت «الدستورية» في بيـــان صحافي 
ان املشــاركة تأتي تلبية لدعوة موجهـــــة 
للمستشـــــار محمــد بن ناجي من ســفارة 
جمهوريـــة اوزبكستان لدى البالد للمشاركة 
في انتخابات الرئاسة للجمهوريـــة بصفة 

املستشار محمد بن ناجيمراقب دولي على هذه االنتخابات.

اخلطة أولت العناية واالهتمام ببناء آلية ملتابعة اإلجنازات وقياس األداء املؤسسي لتحقيق مقاصد األهداف اإلستراتيجية
تطوير قدرات العاملني يشّكل أولوية رئيسة للديوان وهو مؤشر حيوي يعبر عن كفاءة أدائه خالل تنفيذ اخلطة التنفيذية

«الهالل األحمر» توّزع نظارات طبية على األسر احملتاجة
الهــالل  أعلنــت جمعيــة 
األحمر توزيع نظارات طبية 
على ١٠٠ مســتفيد من األسر 
احملتاجة ممن يعانون مشاكل 
في النظر واملسجلني بكشوفات 
اجلمعية، وذلك مبناسبة «يوم 
اإلبصار العاملي» الذي صادف 
أمس األحد. وقال نائب رئيس 
مجلــس إدارة اجلمعية أنور 
احلساوي لـ «كونا» ان «الهالل 
األحمر» تسعى دائما للبحث 
عن املشاريع الهادفة التي تسهم 
بخدمة األسر احملتاجة، لذلك 
حرصت اجلمعية وتفاعال مع 
هذه املناسبة على عمل فحص 
النظــر وتزويد مــن يعانون 
مشاكل بالنظر مبا يحتاجونه 

من نظارات طبية.

احملتاجة، ويأتي هذا املشروع 
للتخفيــف عــن كاهل األســر 
احملتاجــة ومســاعدتها فــي 

التغلب على ضعف البصر.
ودعــا إلــى رفــع الوعــي 

وعالجات األســنان وتركيب 
الذيــن  الســماعات لألطفــال 
يعانــون مشــاكل بالســمع 
وغيرها من األمور الصحية.

وأوضح العون أن اجلمعية 
وزعت النظارات للمسجلني في 
كشوفاتها بعد فحص نظرهم، 
متوجهــا بالشــكر إلى جميع 
الشــركات الداعمة لـ «الهالل 
األحمر» التي ساهمت في تقدمي 
النظــارات عبــر دعمها الدائم 
ومساندة اجلمعية في تقدمي 
املساعدات. وأضاف أن اجلمعية 
مستمرة مببادراتها اإلنسانية، 
فهنــاك املزيــد من املشــاريع 
في املســتقبل خلدمة األهالي 
واألسر احملتاجة املسجلني في 

كشوفاتها.

الصحي بصحة العني وسالمتها 
لــدى أفراد املجتمــع كافة من 
التعريــف بأمــراض  خــالل 
العيون الشائعة وطرق عالجها 
والوقايــة منهــا. وأضاف أن 
هذا املشروع يأتي ضمن عدة 
مشــاريع إنســانية تقوم بها 
اجلمعيــة التي تولــي أهمية 
كبيرة لتوزيع املساعدات محليا 
إلى جانب املساعدات الكبيرة 
التي تقدمها للمحتاجني خارج 

الكويت على مدار العام.
من جانبه، أكد املدير العام 
بـ «الهالل األحمر» عبدالرحمن 
العــون لـــ «كونــا» حــرص 
اجلمعيــة على متابعة األمور 
الصحية لألسر احملتاجة من 
خالل برنامــج توفير األدوية 

مبناسبة يوم اإلبصار العاملي

توزيع النظارات الطبية

أنــه  احلســاوي  وذكــر 
بالتعاون مع إحدى شــركات 
النظــارات قامــت اجلمعيــة 
بتوزيــع النظــارات الطبيــة 
على ١٠٠ مســتفيد من األسر 


