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المبارك استقبل رئيس «الشورى» السعودي
واألمين العام لمجلس التعاون
ا�ستقبل رئی�س جمل�س الوزراء �سمو
ال�شیخ جابر املبارك ،وبح�ضور
نائب رئی�س جمل�س ال��وزراء وزیر
اخلارجیة ال�شیخ �صباح اخلالد،
يف ق�رص ال�سیف �أم�س ،رئی�س جمل�س
ال�����ش��ورى يف ال�سعودیة ال�شیخ
عبدالله �آل �شیخ ،والوفد املرافق
له وذلك مبنا�سبة زیارته للبالد.
وح�رض املقابلة رئی�س بعثة ال�رشف
املرافقة النائب ع��ودة الرویعي
و�سفری ال�سعودیة لدى الكویت الأمری
�سلطان بن �سعد ،كما ا�ستقبل �سموه،
رئی�س جمموعة ال�صداقة الربملانیة
«الربیطانیة – الكویتیة» يف جمل�س
العموم ال�بری��ط��اين لیو دوكرتي
والوفد املرافق له وذل��ك مبنا�سبة
زیارته للبالد.
وا�ستقبل �سموه ،وبح�ضور وزیر
الأ�شغال وزیر الدولة ل�ش�ؤون البلدیة
ح�سام الرومي ،الأمنی العام ملجل�س
ال��ت��ع��اون ل���دول اخللیج العربیة
عبداللطیف ال��زی��اين ،وال����وزراء
املعنینی بالعمل البلدي ومن ميثلهم
بدول جمل�س التعاون لدول اخللیج
وذل��ك مبنا�سبة انعقاد اجتماعهم
احلادي والع�رشین يف الكویت.
وح�رض املقابلة رئی�س دیوان رئی�س
جمل�س ال����وزراء ال�شیخة اعتماد
اخلالد.
وا�ستقبل �سمو ال�شیخ جابر املبارك،
وبح�ضور وزیر التجارة وال�صناعة
خالد الرو�ضان ،يف ق�رص ال�سیف
�أم�س ،نائب رئی�س جمل�س الوزراء
ب�أوكرانیا باولو روزینكو ،والوفد
املرافق له وذلك مبنا�سبة زیارته
للبالد.
وح�رض املقابلة وزیر ال�صحة ال�شیخ
با�سل ال�صباح ،ورئی�س دیوان رئی�س
جمل�س ال����وزراء ال�شیخة اعتماد
اخلالد ،و�سفری الكویت لدى �أوكرانیا
را�شد العدواين.

األسلحة الكيماوية

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً عبداللطيف الزياني والوزراء املعنيني بالعمل البلدي

• عبدالرحمن العتيبي مقدما ً أوراق اعتماده

قدم �سفری الكويت لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي� ،أوراق
اعتماده �إلى املدیر العام ملنظمة حظر الأ�سلحة الكیماویة
فرناندو �أریا�س.
وقالت �سفارة الكويت لدى هولندا� ،أم�س� ،إن ذلك جاء خالل
ا�ستقبال �أریا�س لل�سفری العتيبي يف مقر املنظمة بالهاي يوم
الثالثاء املا�ضي.
وا�ضافت ان العتیبي �أعرب عن تطلعه الى تعزیز التعاون بنی
الكویت واملنظمة يف �شتى املجاالت.
•  ...وخالل استقباله وفد الصداقة البرملانية البريطاني

ثامر العلي بحث

دور كبير ومميز في المنطقة

ال�سالم اليمنية ف�ضال عن دور
�سموه يف مل ال�شمل اخلليجي.
و�أعرب رئي�س جمموعة ال�صداقة
ال�برمل��ان��ي��ة «ال�بري��ط��ان��ي��ة –
الكويتية» يف جمل�س العموم
الربيطاين ورئي�س الوفد ممثل
حزب املحافظني ليو دو كرتي
عن اعتزازه و�سعادته والوفد
الربملاين الربيطاين بزيارة
الكويت.
ولفت �إل��ى �أن البلدين �سوف
يحتفالن العام املقبل بالذكرى
الـ  120لعقد اتفاقية ال�صداقة
والعالقات املميزة بني البلدين
منوها مبا تتمتع به الكويت من
نظام برملاين حقيقي وجمل�س
الأمة ي�ؤدي دورا مهما.
وو�صف الدميقراطية الكويتية
ب�أنها �أك�ثر متيزا يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.

الكويت تؤكد أهمية حماية البيئة

خالل الحروب والنزاعات المسلحة
�أكدت الكويت ان حماية البيئة م�س�ؤولية تقع
على عاتق اجلميع لي�س فقط يف اوقات ال�سالم
بل حتى خالل احلروب والنزاعات امل�سلحة اذ
يتعني على الدول االع�ضاء يف االمم املتحدة
وجمل�س االمن �أال تغفل هذا االمر رغم وجود
وجهات نظر متباينة حول مدى ارتباط البيئة
ب�صيانة ال�سلم واالمن الدوليني.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي �ألقاها املندوب
الدائم لدى االمم املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي
يف اجتماع جمل�س االمن ب�صيغة �آريا حول «حماية
البيئة اثناء النزاعات امل�سلحة» الذي نظمته
الكويت وقامت برعايته �أملانيا م�ساء �أم�س الأول.
وقال العتيبي الذي تر�أ�س االجتماع «ت�أتي مبادرة
الكويت لعقد هذا االجتماع وال��ذي يعد الأول
من نوعه ملجل�س الأم��ن حول ت�أثري النزاعات
امل�سلحة على البيئة انطالقا من حر�صها على
ت�سليط ال�ضوء على التداعيات الكارثية التي قد
تنجم عن اال�رضار بالبيئة وا�ستغاللها يف احلروب
والنزاعات امل�سلحة».

مع مسؤولين أميركيين
العالقات الثنائية

• الشيخ ثامر العلي مع املسؤولني األميركيني

التقى رئي�س جهاز الأمن الوطني ال�شيخ ثامر العلي ،مب�س�ؤولني من
االدارة الأمريكية لبحث العالقات الثنائية بني البلدين و�أهم الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وقال جهاز الأمن الوطني يف بيان ان ذلك جاء خالل زيارة قام بها ال�شيخ
ثامر العلي ،والوفد املرافق له الى العا�صمة االمريكية وا�شنطن والتي
ا�ستغرقت يومني.
و�أ�ضاف البيان انه مت خالل اللقاءات ا�ستعرا�ض اوجه التعاون وبحث
العالقات الثنائية التي جتمع البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها ،كما مت
بحث اهم الق�ضايا امل�شرتكة التي تهم البلدين على ال�ساحتني االقليمية
والدولية.
ولفت الى قيام ال�شيخ ثامر والوفد املرافق بزيارة ل�سفارة الكويت يف
وا�شنطن حيث التقوا �سفري الكويت لدى الواليات املتحدة ال�شيخ �سامل
ال�صباح.

وزير الخارجية السعودي
يلتقي سفيرنا
لدى المملكة

التقى وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري �أم�س
�سفري الكويت ل��دى اململكة ال�شيخ ثامر اجلابر،
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات االخوية بني
البلدين ،ا�ضافة الى بحث عدد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
• عادل اجلبير خالل استقباله الشيخ ثامر اجلابر

«التخطيط» 59 :مشارك ًا في ورشة التدريب

• منصور العتيبي متحدثا ً

على آليات الحوكمة

«اإلحصاء» :االنتهاء من المسح الميداني الثاني
لالستثمار األجنبي المباشر في الكويت
كتب �أحمد احلربي:

• سامي العلي

العتيبي قدم أوراق اعتماده
إلى مدير منظمة حظر

برلمانيان بريطانيان :لألمير
�أ���ش��اد برملانيان بريطانيان
بالدور الكبري واملميز ل�سمو
�أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد« ،قائد العمل الإن�ساين»
وال���ك���وي���ت «م���رك���ز العمل
الإن�ساين» يف خمتلف الق�ضايا
الإن�سانية م�ؤكدين �أن «الكويت
بلد مهم جدا وحليف م�ستقر يف
منطقة م�ضطربة».
وثمنا مبنا�سبة زي���ارة وفد
جمموعة ال�صداقة الربملانية
«الربيطانية – الكويتية» يف
جمل�س ال��ع��م��وم الربيطاين
�إل���ى ال��ب�لاد ح��ال��ي� ًا م�ساهمة
�سمو الأم�ير يف رف��ع املعاناة
عن �أبناء ال�شعب ال�سوري من
خالل ا�ست�ضافة الكويت ثالثة
م����ؤمت���رات للمانحني لدعم
الو�ضع الإن�ساين يف �سورية
و�أي�ضا ا�ست�ضافتها م�شاورات

محليات

�أعلن مدير عام الإدارة املركزية للإح�صاء �سامي العلي عن انتهاء امل�سح
الثاين لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف الكويت لعام  2018بالتعاون مع
مركز التميز بجامعة الكويت ،م�شري ًا �إلى �أن هذا امل�سح �أحد املتطلبات
االح�صائية على امل�ستوى املحلي واالقليمي وال��ذى ي�ساهم بفعالية
ببناء قواعد من البيانات وامل��ؤ��شرات االح�صائية ي�ساعد يف تنفيذ
�أهداف و�سيا�سات الإح�صاء بخطة التنمية ،عالوة على امل�ساهمة يف دعم
حتقيق ر�ؤية الكويت  2035بتحويل الكويت ملركز مايل وجتاري جاذب
لال�ستثمار .من جانبه قال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون العمل الإح�صائي
عثمان العثمان �إن الإدارة قد �سعت من خالل هذا امل�رشوع �إلى تطبيق
�أف�ضل املعايري الدولية جلودة انتاج البيانات االح�صائية التي ت�ساهم
يف بناء الربامج واخلطط املبنية على الأدلة وم�ساعدة متخذي القرار
ووا�ضعي ال�سيا�سات يف اعداد اخلطط التنموية للدولة.

• تكرمي أحد املشاركني

كتب �أحمد احلربي:
برعاية الأمني العام للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
د.خالد مهدي وبح�ضور الأمني العام امل�ساعد للتخطيط
واملتابعة بدر الرفاعي اختتمت �صباح �أم�س فعاليات
ور�شة عمل تدريب اجلهات احلكومية على مفهوم و�آليات
احلوكمة امل�ؤ�س�سية .وقال �إنه �شارك يف الور�شة 59
م�شارك ًا من خمتلف اجلهات احلكومية و�أن الهدف من
الور�شة متثل يف تعزيز الوعي ب�أهمية و�آليات تطبيق
احلوكمة يف اجلهات احلكومية ف�ضال عن �أهداف فرعية
منها تبادل اخلربة بني اجلهات احلكومية حول احلوكمة
وت�أهيل امل�شاركني للم�ساهمة يف تطبيق احلوكمة،
الفتا انه متت خاللها مناق�شة عدد من املو�ضوعات منها
موا�صفات اجلهاز الإداري احلكومي املتميز ومفهوم واهمية
احلوكمة امل�ؤ�س�سية واملقارنة بني املنظمات احلكومية
يف القرن الع�رشين والقرن احلادي والع�رشين من حيث
الر�ؤية امل�ستقبلية والنظم واللوائح والتكنولوجيا
والهياكل التنظيمية واملوارد الب�رشبة.
و�أك��د الرفاعي حر�ص الأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية على تنفيذ ر�ؤية متكاملة بالتعاون
مع ال�رشكاء لتفعيل احلوكمة امل�ؤ�س�سية باجلهاز الإداري
احلكومي ،والتي تت�ضمن عدد ًا من املحاور منها :و�ضع
الإط��ار الوطني؛ وت�صميم و�صياغة الدليل الوطني يف
�ضوء التجارب الدولية املماثلة.

