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رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف خالل استقباله الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير ضاري العجران وعددا من رؤساء البعثات الديبلوماسيةرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف خالل اللقاء مع عبدالوهاب الرشيد والشيخ د.مشعل اجلابر وباسل الهارون وغامن الغنيمان وعماد النقيب

رئيس الوزراء: االعتماد على الكفاءات الشبابية
والعنصر النسائي في املرحلة املقبلة لدفع عجلة التنمية

استقبل رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النواف في قصر الســيف 
كال من وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 
الرشــيد ومدير عام هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر 
الشــيخ د.مشــعل اجلابر 
ومحافــظ البنــك املركزي 
باســل الهــارون والعضو 
العامــة  املنتــدب للهيئــة 
الغنيمان  لالستثمار غامن 
العــام  املديــر  ونائــب 
للصندوق الكويتي للتنمية 
العربية عماد  االقتصادية 

النقيب.
وجــرى خــالل اللقــاء 
استعراض عدد من القضايا 
االقتصادية التي تهدف الى 
التنمية املستدامة  حتقيق 
للدولة ورؤيتها الطموحة.
رئيــس  ســمو  وأكــد 
مجلس الوزراء على أهمية 
االعتماد في املرحلة املقبلة 
على الكفاءات من الشباب 
الكويتي إضافة الى العنصر 
النســائي ومتكينهم ألخذ 
زمام املبادرة في دفع عجلة 
التنميــة جتســيدا لرؤية 
البالد التنموية واستثمار 
طاقاتهم لصنع مســتقبل 

أفضل.
حضــر املقابلــة رئيس 

سفيرا لدولة الكويت لدى 
الواليات املكسيكية املتحدة، 
عــادل عبدالكــرمي األميــر 
سفيرا لدولة الكويت لدى 
جمهورية السنغال، عماد 
عبدالعزيز اخلراز قنصال 
عامــا لدولــة الكويت لدى 
جمهورية الهند في مدينة 
مومباي، عبداهللا مســاعد 
اخلرافــي ســفيرا لدولــة 
لــدى جمهورية  الكويــت 
قبــرص، ظاهــر متعــب 
اخلرينــج ســفيرا لدولــة 
البوســنة  لــدى  الكويــت 

فــي مدينــة  الســعودية 
جدة، نايف هابس العتيبي 
سفيرا لدولة الكويت لدى 
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطيــة مبناســبة 
تسلمهم مناصبهم اجلديدة.

حضــر املقابلــة رئيس 
ديــوان رئيــس مجلــس 
الوزراء عبدالعزيز الدخيل 
ووكيل ديوان رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ خالد طالل 
اخلالد ومدير مكتب رئيس 
مجلس الــوزراء حمد بدر 

العامر.

والهرسك، ســامي غصاب 
الزمانــان ســفيرا لدولــة 
الكويت لدى اليابان، عادل 
مبارك االدغم سفيرا لدولة 
الكويت لدى جمهورية كوبا، 
عبداهللا تركي التركي قنصال 
عامــا لدولــة الكويت لدى 
جمهورية الصني الشعبية 
في مدينــة كوانزو، محمد 
ناصــر الهاجــري ســفيرا 
لدولة الكويت لدى سلطنة 
عمان، محمد سعود املطيري 
قنصال عاما لدولة الكويت 
العربيــة  اململكــة  لــدى 

سموه استقبل وزير املالية ومدير عام هيئة االستثمار ومحافظ البنك املركزي والعضو املنتدب للهيئة ونائب مدير الصندوق الكويتي ووزير اخلارجية ورؤساء البعثات

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف متوسطاً الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير ضاري العجران وجانبا من رؤساء البعثات الديبلوماسية

ديــوان رئيــس مجلــس 
الوزراء عبدالعزيز دخيل 

الدخيل.
الى ذلك استقبل رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد النــواف فــي قصر 
السيف امس وزير اخلارجية 
الشيخ د أحمد ناصر حيث 
قدم لسموه رؤساء البعثات 
الدبلوماســية والقنصلية 
اجلدد كال من زياد فيصل 
املشــعان ســفيرا لدولــة 
الكويت لــدى دولة ليبيا، 
صــالح ســليمان احلــداد 

خبراء: صعوبة التكيف السريع مع التكنولوجيا العسكرية
 اجلديدة تعد نقطة ضعف تعاني منها بعض دول اخلليج

النهج احلكومــي، بعد تعيني 
سمو الشيخ أحمد النواف رئيسا 
للوزراء». وأضاف: «يتفق كثير 
من املراقبني للشــأن الكويتي 
على  أن كويت ٢٠٢٢ تســعى 
ملزيد مــن التطوير والتنمية، 
واحد األعمدة األساســية لدى 
حكومتنا اجلديدة هو التركيز 
على تعظيم جناحات القطاعات 
املنتجــة بالتــوازي مع رصد 
مكامن اخللل في القطاعات التي 

عقــد مركز ريكونســنس 
أول  والدراســات  للبحــوث 
فعالية له خارج الكويت، وهي 
حلقة نقاشية خاصة ومغلقة 
حول القدرات العسكرية لدول 
اخلليــج العربيــة، أقيمت في 
نــادي البحرية واجليش، في 
العاصمة األميركية واشنطن، 
بالتعــاون مع جامعــة الدفاع 
الوطني. وأدار النقاش األستاذ 
مبركز الشرق األدنى وجنوب 
آسيا للدراسات االستراتيجية، 
في الواليات املتحدة ديڤيد دي 
روش. وفــي كلمــه افتتاحية 
أمــام احلضور، أكد مؤســس 
ورئيــس مركز ريكونســنس 
والـدراســـات  لـلـبـحـــوث 
عبدالعزيــز العنجري أن هذه 
احللقة النقاشية متثل فرصة 
للحديث بصراحــة ووضوح 
القــدرات العســكرية  حــول 
للكويت بشــكل خاص ودول 
اخلليج بشــكل عام، مشــددا 
على ضرورة احلديث بشفافية 

ووضوح املسببات. وعزوا ذلك 
الى معايير مختلفة متشابكة 
كمستوى الكفاءة العسكرية، 
وخبرة كبار القادة املوكلة إليهم 
هذه املهام، ودرجات االستعداد 
العســكري، وجودة التدريب 

ومستوى الصيانة.
وتطــرق املشــاركون إلى 
أن صعوبة التكيف الســريع 
مع التكنولوجيا اجلديدة في 
االستخدامات العسكرية تعد 
نقطــة ضعف شــديدة تعاني 
منها بعض دول اخلليج. وأن 
هنــاك حاجة ملحــة لدميومة 
االستزادة املعرفية املستمرة 
في مناحي كالعلوم والهندسة 
والتكنولوجيا احلديثة. وأشار 
املشاركون إلى أن شعور منطقة 
اخلليج الدائم بأنها حتتاج إلى 
ضامن خارجي ألمنها، قد يعوق 
تطوير بعض الدول لقدراتهم، 
ويشــكل حاجــزا مينعهم من 
الشــعور بضــرورة الســعي 
لالستزادة العلمية والتقنية.

تعاني من تركة ثقيلة، والعمل 
على عالجهــا لتالفي تكرارها 
مستقبال، ودورنا هو دعم كل 

جهد إصالحي في بلدنا».
وأكد احلضور على خطورة 
املبالغة في االتكال على نوعية 
وعدد املعدات فقط، وضرورة 
التركيز على العقيدة العسكرية 
والتنظيــم الســليم والقيادة 
املتمكنة، باإلضافة إلى جودة 
التدريــب، وهي كلهــا عوامل 
أساســية ال ميكــن التفريــط 
بأي منها، وإذا توافرت بالشكل 
املطلوب ستخلق متيزا يؤدي 

إلى جيش فاعل ومتمكن.
وركــزت النقاشــات أيضا 
علــى أســباب تقــدم وتطور 
بعض جيوش املنطقة، حيث 
مت رصد تفاعل وجتاوب حازم 
في السنوات القليلة املاضية 
من بعض قيادات دول املنطقة 
لتطوير جيوشــها، في مقابل 
التراجع املخيف لكفاءة بعضها 
اآلخــر رغم كثــرة املالحظات 

خالل حلقة نقاشية أقامها «ريكونسنس» في واشنطن بالتعاون مع جامعة الدفاع الوطني.. وهي أول فعالية له خارج الكويت

دي روش خالل احللقة النقاشيةعبدالعزيز العنجري

مطلقة والبعــد عن احلواجز 
التي متنع التعمق في موضوع 
احللقــة، قائال: «هــذه فرصة 
لتقدمي تشخيص صادق حول 
التحديــات األمنية مع خبراء 
مختصني، وفتح نافذة نطلع 
من خاللها على أي معوقات قد 
تعاني منها الكويت حتديدا».

وضــرب العنجــري مثال 
بالكويت، قائال: «إننا نشــهد 
تغيرات إيجابية واضحة في 

رئيس الوزراء لقياديي «الشؤون»:
االستماع للمواطنني وإجناز معامالتهم

بشرى شعبان

دعا سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد النواف 
خالل الزيارة املفاجئة لوزارة 
الشؤون في مجمع الوزارات 
مسؤولي الوزارة الى تسهيل 
االجــراءات وســرعة اجناز 
املواطنــني، كمــا  معامــالت 
وجههــم بضــرورة التواجد 
اليومي في صاالت استقبال 
املواطنــني ومتابعــة العمل 
وتذليــل أي عقبــة في حال 
وجــدت. بدوره، بــني وكيل 
وزارة الشؤون باإلنابة مسلم 
السبيعي انه وفقا لتوجيهات 
رئيس الــوزراء عّممنا على 

كافة مسؤولي الوزارة بعقد جميع االجتماعات 
خارج أوقات الدوام الرسمي والتفرغ خالل 
الدوام الستقبال املواطنني وإجناز معامالتهم.

 من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى 
خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملــك اململكة العربية 
الســعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور لها 
بإذن اهللا تعالى صاحبة السمو األميرة عبير 
بنــت عبداهللا بن عبدالعزيز بن ســعود بن 

جلوي آل سعود. 
كما بعــث رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
لويس الكالي بو رئيس جمهورية األوروغواي 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف خالل لقائه بقيادات «الشؤون»

سموه عّزى خادم احلرمني بوفاة األميرة عبير بنت عبداهللا وهنّأ األوروغواي بعيدها

وزير الشؤون ُيشّكل جلنة
لتوجيه العمل اخليري للداخل

بشرى شعبان

عقد وزيــر التجــارة والصناعة وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشريعان اجتماعا مع أعضاء اللجنة 
املشتركة لتنظيم وتطوير العمل اخليري، 
حيــث مت التطرق خالل اللقاء لدعم العمل 
اخليري داخل الكويت ووضع اآلليات لضمان 

تنفيذ ذلك.
كما مت خــالل االجتماع تشــكيل جلنة 

لبحث ودراسة سبل توطني العمل اخليري 
داخل الكويت وتنســيق اجلهــود في هذا 
االجتاه مبا يعود بالنفع على جميع الفئات 
املستحقة داخل البالد، ويرأس وزير الشؤون 
اجتماعات اللجنة التي تنعقد بشكل شهري 
وتضــم فــي عضويتها ثالثــة ممثلني عن 
اجلمعيات اخليرية وآخرين عن «الشؤون»، 
كمــا مت االتفاق على ميكنة العمل اخليري 
واإلفصاح عن البيانات املالية، وذلك متاشيا 

مع سياسة الدولة في الشفافية.

االتفاق على ميكنة العمل اخليري واإلفصاح عن البيانات املالية

الوزير فهد الشريعان خالل االجتماع مع أعضاء اللجنة املشتركة لتنظيم وتطوير العمل اخليري

تعيني ٣ مديرين مؤقتني جلمعيات 
النزهة والسرة وغرب عبداهللا املبارك

بشرى شعبان - عاطف رمضان

اســتكماال للنهــج اإلصالحــي أصدر 
وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون 
االجتماعيــة والتنميــة املجتمعيــة فهد 
الشريعان ٣ قرارات بإلغاء تعيني مديري 
٣ جمعيــات تعاونيــة واسـتـبـدالـهـــم 

بـآخـرين. 

وتضمنت القرارات تعيني سعد املنيع 
مديــرا مؤقتا جلمعية النزهة التعاونية 
حلني انتخاب مجلس إدارة جديد إلدارة 
اجلمعية، وسعود الرشيدي مديرا مؤقتا 
جلمعية غرب عبداهللا مبارك التعاونية 
ملدة سنة أو حلني انتخاب مجلس إدارة، 
ود.حسني احلمادي مديرا مؤقتا جلمعية 
السرة حلني انتخاب مجلس إدارة جديد.

اجلالوي لقياديي «األوقاف»: على من يؤرقه العمل أن يتنحى
أسامة أبوالسعود

عقــد وزير العــدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشــار جمال 
اجلــالوي اجتماعــا موســعا 
مــع وكيــل وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية باإلنابة 
م. داود العسعوسي والوكالء 
املساعدين ملتابعة آلية تعامل 
وزارة األوقــاف مع شــكاوى 
ومالحظات املوظفني واملراجعني 
ومناقشة سبل إيجاد احللول 

املناسبة لها.
وقــال الوزير اجلالوي إن 

أحمــد النواف الذي أكد علينا 
جميعا ضــرورة التفاعل مع 
كل متطلبات املوظفني واتباع 
سياسة الباب املفتوح أمامهم.

ليفسح املجال أمام من يرغب 
في العمل».

وطالب اجلالوي بضرورة 
التعامــل الســريع مــع كل ما 
ورد فــي مالحظــات اجلهات 
الرقابية والرد عليها بشــكل 
واضح وشفاف. وأكد اجلالوي 
في االجتماع ضرورة صيانة 
املباني التابعة لكل جهة، وإعادة 
النظر في صياغة العقود وإلزام 
املتعاقديــن بتنفيــذ بنودها 
بالشــكل القانوني وأن ترفع 
اجلهات تقارير دورية للوزير 
تكون شاملة لكل البيانات التي 
تصور الواقع ورؤيتنا الرائدة  

عامليا في العمل اإلسالمي.

وأضــاف اجلــالوي فــي 
تصريح صحافي ان االجتماع 
تطرق الى حث قيادات وزارة 
األوقاف على تنفيذ سياســة 
الباب املفتوح وحتديد يوم من 
كل أسبوع الستقبال أصحاب 
الشكاوى والعمل على إنهائها 
فــورا. وحــذر اجلــالوي من 
التراخي جتاه جميع الشكاوى 
التي يتم رصدها ســواء عبر 
وسائل االعالم املختلفة أو التي 
يتقدم بها أصحابها الى قيادات 
ومسؤولي الوزارة، معتبرا أن 
النهــج اجلديد لم يــدع مكانا 
الستغالل حاجة الناس «وأن 
على من يؤرقه العمل أن يتنحى 

املستشار جمال اجلالوي خالل االجتماع

هــذا االجتماع يأتــي في إطار 
املتابعة ألعمــال تلك اجلهات 
وكذلك لتنفيذ تعليمات رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 


