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نائب األمير التقى ثامر العلي وسفيري روسيا
والبوسنة والهرسك

• سمو نائب األمير ولي العهد مستقبالً السفير الروسي

• سمو أمير البالد

صاحب السمو يعود اليوم
إلى أرض الوطن

ا�ستقبل �سمو نائب الأمری ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
بق�رص ال�سیف �أم�س ،رئی�س
جهاز الأم��ن الوطني ال�شیخ
ثامر العلي.
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��وه ،كال
ع��ل��ى ح����دة��� ،س��ف�یر رو�سیا
ل����دى ال���ك���وی���ت الیك�سي
�سولوماتنی ،و�سفری البو�سنة
والهر�سك لدى الكويت حممد
خلیلوفت�ش،وذلك مبنا�سبة
انتهاء مهام عملهما �سفریين
لبالدهما.
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ت�ین رئی�س
املرا�سم والت�رشیفات بدیوان
�سمو ويل العهد ال�شيخ مبارك
ال�صباح.

رئيس الوزراء استقبل سفيري روسيا والبوسنة والهرسك
ا�ستقبل رئی�س جمل�س
ال���وزراء �سمو ال�شیخ
ج��اب��ر امل���ب���ارك ،يف
ق�رص ال�سیف �أم�س،
كال على ح��دة� ،سفری
رو�سیا ل��دى الكویت
الیك�سي �سولوماتنی،
و���س��ف�یر ال��ب��و���س��ن��ة
والهر�سك لدى الكويت
حممد خلیلوفت�ش وذلك
مبنا�سبة انتهاء مهام
عملهما.

ی�صل �صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد� ،إلى �أر�ض الوطن
الیوم ،قادما من الوالیات املتحدة الأمريكیة ،وذلك بعد زیارة عمل
�أجرى �سموه خاللها مباحثات ر�سمیة مع الرئی�س الأمريكي دونالد
ترامب بالعا�صمة وا�شنطن.

الجاراهلل استعرض ووزير فلبيني
العالقات الثنائية

•  ...وخالل لقاء سموه سفير البوسنة والهرسك

• سمو الشیخ جابر املبارك مستقبالً سفير روسيا

•  ...وخالل لقائه سفير البوسنة والهرسك

يعالج جميع السلبيات السابقة ويلبي احتياجات الوزارة

العفاسي :اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لـ «األوقاف»
كتب �أحمد يون�س:

• خالد اجلار الله خالل استقباله عبدالله ماماو

اجتمع ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية
خالد اجلارالله ،مع امل�ست�شار
ال��رئ��ا���س��ي للعمال الفلبينيني
والعامالت الفلبينيات باخلارج
الوزير عبدالله ماماو ،الذي يقوم
بزيارة للبالد والوفد املرافق له
اذ مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عدد
من �أوجه العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تطويرها.
ح����ضر ال��ل��ق��اء م�����س��اع��د وزي���ر
اخلارجية لل�ش�ؤون القن�صلية
ال��وزي��ر املفو�ض �سامي احلمد

ونائب م�ساعد وزي��ر اخلارجية
ل�����ش ��ؤون مكتب ن��ائ��ب ال��وزي��ر
امل�ست�شار طالل ال�شطي.
كما اجتمع اجل��ارال��ل��ه يف وقت
الحق مع �سفري رو�سيا االحتادية
لدى الكويت �أليك�سي �سولوماتني
وذلك مبنا�سبة انتهاء مهام عمله اذ
عرب عن متنياته لل�سفري بالتوفيق
وال�سداد يف مهامه امل�ستقبلية.
ح�رض اللقاء نائب م�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب
الوزير امل�ست�شار طالل ال�شطي.

�أعلن وزي��ر العدل وزي��ر الأوق��اف
وال�ش�ؤون اال�سالمية فهد العفا�سي،
اع��ت��م��اد جمل�س اخل��دم��ة املدنية
الهيكل التنظيمي اجلديد ل��وزارة
االوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية.
وق��ال العفا�سي �إن الهيكل اجلديد
ج��اء لتلبية احتياجات ال���وزارة
يف حتقيق ر�ؤي��ة و�سيا�سات خطة
تنمية البالد وتنفيذ برنامج عمل
احلكومة وحتقيق نقلة نوعية يف
مهام وم�س�ؤوليات الوزارة املناطة
بها جتاه خدمة املجتمع وم�ؤ�س�ساته
خ�صو�صا �أن الهيكل التنظيمي
للوزارة مل يعدل منذ  16عام ًا.
وذك��ر �أن الهيكل اجلديد للوزارة
مت اعتماده بعد التو�سع الكبري يف
�أن�شطة الوزارة وتنوع اخلدمات التي
تقدمها وزي��ادة اع��داد امل�ستفيدين
منها ول�ترج��م��ة ر�ؤي����ة ال����وزارة
ور�سالتها وقيمها الواردة يف اخلطة
اال�سرتاتيجية اجلديدة واجراء بع�ض

التعديالت التنظيمية ك�إعادة �صياغة
االخت�صا�صات وتنظيم وا�ستحداث
تغيري على قطاعات الوزارة ومل يتم
ا�ستحداث �أي قطاعات جديدة.
و�أك��د العفا�سي �أن الهيكل �سوف
يعالج جميع ال�سلبيات ال�سابقة
كازدواجية وتداخل االخت�صا�صات
بني التق�سيمات التنظيمية وتعقيد
االج���راءات وذل��ك بتطبيق الف�صل
النوعي طبقا لطبيعة الن�شاط م�ضيفا
�أن��ه �سيحقق التوافق والتجان�س
بني الوحدات التنظيمية بالوزارة
ل��ت��ط��وي��ر االداء ورف����ع م�ستوى
اخلدمات املقدمة.
ولفت ال��ى ان�شاء كيان تنظيمي
للتوا�صل احل�ضاري وفقا للدور
التنويري للكويت يف تو�ضيح �صورة
اال�سالم على حقيقته وتبو�ؤ مكانتها
كمنارة بني االمم اال�سالمية اذ تعترب
الكويت رائدة يف املجال االن�ساين.
و�أو���ض��ح �أن الهيكل اجلديد �سوف
ير�سخ مفهوم االب��داع والتميز بني
العاملني والعمل على توفري البيئة

• فهد العفاسي

املنا�سبة لتنمية الأفكار االبداعية
ولالرتقاء بالأداء امل�ؤ�س�سي م�ؤكدا
�أن����ه روع����ي ال��ت��و���س��ع اجل��غ��رايف
بالدولة ب�إن�شاء مناطق جديدة
مما ي�ستدعي ان�شاء م�ساجد جديدة
ومراكز لتحفيظ القر�آن وغريها من
الأن�شطة.
وبني �أنه عالج م�شكلة اعتماد مراكز

الدرا�سات اال�سالمية ومراكز االترجة
ومراكز ال�رساج املنري يف حني اعتمد
ال فني ًا ووكي ً
الهيكل اجلديد وكي ً
ال
اداري ًا يف كل مركز تعليمي واعتماد
مراكز لتحفيظ القر�آن بدرجة رئي�س
ق�سم.
وح���ول تفا�صيل الهيكل اجلديد
قال العفا�سي انه مت تغيري م�سمى
قطاع التن�سيق الفني والعالقات
اخل��ارج��ي��ة ال���ى ق��ط��اع االع�ل�ام
وال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة وحتويل
ادارة الدرا�سات اال�سالمية و�ش�ؤون
القر�آن الكرمي وال�رساج املنري الى
ادارات يف املحافظات كالتايل :ادارة
الدرا�سات اال�سالمية وعلوم القر�آن
ملحافظتي العا�صمة وحويل.
وا����ض���اف ان���ه مت حت��وي��ل ادارة
الدرا�سات اال�سالمية وعلوم القر�آن
ملحافظتي ال��ف��روان��ي��ة واجلهراء
وادارة الدرا�سات اال�سالمية وعلوم
القر�آن ملحافظتي االحمدي ومبارك
ال��ك��ب�ير وي��ل��ح��ق ب��ه��ا م��راق��ب��ات
الدرا�سات اال�سالمية و�ش�ؤون القر�آن

الكرمي وال�رساج املنري واخلدمات
امل�ساندة وال�ش�ؤون التعليمية.
وذك���ر �أن���ه مت ا���س��ت��ح��داث مراقبة
اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة يف ادارات
امل�ساجد ال�ست وا�ستحداث ادارة
جديدة تعنى بالقيا�س وتقييم االداء
وتتبع قطاع التخطيط والتطوير
ونقل تبعية ادارة االعالم الى قطاع
االعالم والعالقات اخلارجية مع دمج
تفريعات ادارة الربامج الدينية.
وا�ضاف انه مت نقل ادارة الت�أهيل
والتطوير م��ن ال��وح��دات التابعة
ملكتب الوزير الى قطاع ال�ش�ؤون
الثقافية ونقل مكتب جملة الوعي
اال�سالمي من قطاع ال�ش�ؤون الثقافية
ال���ى ق��ط��اع االع��ل�ام وال��ع�لاق��ات
اخلارجية بالإ�ضافة ال��ى ان�شاء
�أق�سام جديدة يف خمتلف القطاعات.
وث��م��ن العفا�سي ت�ضافر �أجهزة
الدولة ال�ساعية �إلى احداث نقلة يف
�آلية عمل وتطوير م�ؤ�س�سات الدولة
وازالة كافة العراقيل التي حتد من
قدرتها على الإجناز.

لتعظيم االستفادة من خالل التخطيط التشاركي والتدريب

سفيرنا بكوريا بحث مع عدد من المسؤولين
تعزيز التعاون الثنائي

• بدر العوضي خالل لقائه عددا ً من املسؤولني الكوريني

بحث �سفري الكويت ل��دى ك��وري��ا اجلنوبية بدر
العو�ضي ،مع رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الكورية
لت�شجيع اال�ستثمار «كوترا» بيونغ �أوه كوان ،وبع�ض
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الكورية املهمة �سبل تعزيز
التعاون امل�شرتك بني البلدين.
وقالت �سفارة الكويت لدى �سي�ؤول ان العو�ضي �أكد
�أهمية هذه املباحثات ملا لها من نتائج مثمرة جدا
مل�س من خاللها االهتمام الذي توليه امل�ؤ�س�سات
الكورية للعالقات االقت�صادية الودية التي تربط
البلدين.
و�أ�ضافت انه بحث مع رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة

الكورية لت�شجيع اال�ستثمار جممل عالقات التعاون
االقت�صادي وامل�شاريع املهمة واحليوية التي تنفذها
ال�رشكات الكورية يف الكويت وذلك يف �إطار م�ساهمتها
الإيجابية يف تنفيذ م�شاريع خطط التنمية بالكويت
ويف جماالت متنوعة وحيوية.
ويف �إطار اللقاءات التي قام بها ال�سفري العو�ضي مع
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املهمة يف كوريا التقى �أي�ضا
برئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الكورية للتجارة
الدولية يونغ جو كيم وبحث معه جممل عالقات
التعاون االقت�صادي بني البلدين و�سبل تعزيزها يف
امل�ستقبل.

المطيري :توحيد الجهود الحكومية واألهلية
والخاصة في العمل الشبابي

�أك��د مدير ع��ام الهيئة العامة لل�شباب
عبدالرحمن املطريي ،حر�ص الهيئة على
تن�سيق اجلهود والتعاون مع القطاع اخلا�ص
لو�ضع خطط منا�سبة لتمكني ال�شباب
وحتقيق تطلعاتهم وابراز ابداعاتهم ال�سيما
يف جماالت العمل االن�ساين من خالل برامج
وم�شاريع م�شرتكة بني الطرفني.
جاء ذلك يف كلمة للمطريي خالل جل�سة
حوارية بعنوان «�أثر امل�س�ؤولية االجتماعية
يف متكني ال�شباب» اقيمت بجمعية الهالل
الأحمر ،مبنا�سبة الذكرى الرابعة ملنح
�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
لقب «قائد للعمل الإن�ساين» وت�سمية الأمم
املتحدة للكويت «مركزا للعمل الإن�ساين».
وقال املطريي �إن الهيئة ت�سعى لتوحيد
اجلهود التي تبذلها القطاعات احلكومية
والأهلية واخلا�صة يف العمل ال�شبابي
لتعظيم اال�ستفادة لأكرب قطاع من ال�شباب من
خالل التخطيط الت�شاركي والتدريب م�شريا
الى ان هذه اجلل�سة ت�أتي يف �سياق تنفيذ
الهيئة لر�ؤية «كويت جديدة .»2035
وثمن عاليا ال��دور الكبري واال�سهامات
املميزة التي يقوم بها �سمو الأم�ير يف
املجال الإن�ساين ما عزز دور الكويت الرائد
يف هذا املجال معربا عن �شكره العميق
جلمعية الهالل الأحمر على ا�ست�ضافتهم
لهذه اجلل�سة.من جانبه قال مدير ادارة
ال�شباب واملتطوعني يف «الهالل الأحمر»
م�ساعد العنزي ،ان اجلمعية تعمل على
ت�شجيع ال�شباب العربي على النهو�ض
بدورهم الريادي وامل�شاركة الفاعلة يف
خدمة جمتمعاتهم و�أوطانهم يف خمتلف
املجاالت.
و�أ���ض��اف ان ال�شباب ميلكون �إمكانات
وطاقات ب�رشية هائلة حتتاج الى توجيه

ال�ستثمارها يف تنمية املجتمعات العربية.
وذك��ر ان اجلمعية وبالتعاون مع هيئة
ال�شباب تعمل على �إع�ل�اء قيمة العمل
التطوعي لدى ال�شباب باعتبارها عامال
بناء مهما يف تعزيز الهوية الوطنية
وو�سيلة ناجزة يف التوا�صل بني �أف��راد
املجتمع.
ومن جهتها �أكدت املديرة التنفيذية ل�رشكة
م�شاريع الكويت القاب�ضة «كيبكو» عبري
العمر يف كلمتها ا�ستعداد القطاع اخلا�ص
للتعاون مع القطاعني احلكومي والأهلي
لتمكني ال�شباب يف كافة جم��االت العمل
االن�ساين وغريه من املجاالت التي تخدم
املجتمع انطالقا من دور الكويت البارز يف
املجال الإن�ساين.
وبدوره قال ممثل �رشكة «اريدو» لالت�صاالت
يو�سف ال�شالل ان ان��خ��راط ال�شباب يف
املجاميع التطوعية وتعزيز قدراتهم يف
املجال االلكرتوين يعتربان عاملني مهمني
يف تطوير العمل ال�شبابي م�ستعر�ضا
جتارب ناجحة يف هذين املجالني.
ومن ناحيته بني ممثل بيت التمويل الكويتي
«بيتك» في�صل ال�رسيع ان لـ «بيتك» تعاونا
مميزا مع عدة جهات حكومية راعية لل�شباب
مثل وزارت��ي الداخلية و»ال�شباب» وهيئة
ال�شباب و�أهلية مثل الهالل الأحمر وعدد من
جمعيات النفع العام بهدف خلق م�ساحات
�شبابية ورعاية املواهب ال�شبابية.
و�شهدت اجلل�سة قيام جمموعة من ال�شباب
الكويتي من «هيئة ال�شباب» با�ستعرا�ض
ع��دد من امل�شاريع الإن�سانية الكويتية
والعربية التي �شاركت يف جائزة مركز
العمل االن�ساين لل�شباب العربي والتي
اقيمت �ضمن فعالية «الكويت عا�صمة
ال�شباب العربي .»2017

• عبدالرحمن املطيري متحدثا ً

•  ...ومكرما ً أنور احلساوي

