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في إطار تبني الوزارة استراتيجية التحول الرقمي في جميع األعمال

وزير الكهرباء :إطالق خدمات إلكترونية
محدثة للتسهيل على المستهلك
كتب فار�س عبدالرحمن:

• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال ال�شيخ نا�رص ال�صباح

األمير استقبل النائب األول
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح.

حتى مطلع مايو المقبل

قال نائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله� ،إن زيارة وزير خارجية
الواليات املتحدة الأمريكية مايك
بومبيو� ،إل��ى البالد التي تبد�أ
اليوم «�ست�شكل منا�سبة وفر�صة
مهمة لتوقيع عدد من االتفاقيات
بني البلدين يف املجال الدفاعي
والأمني والتعاون اجلمركي».
ورحب اجلارالله بزيارة بومبيو
التي ت�أتي يف �إطار جوالت احلوار
اال�سرتاتيجي بني البلدين معربا
عن تطلعه لأن ت�سهم يف تعزيز
احل���وار اال�سرتاتيجي وتطوير
جماالته.
و�أو�ضح �أن الكويت تتطلع لنجاح

• خالد اجلارالله

املباحثات التي �سيجريها وزير
اخلارجية الأمريكي مع امل�س�ؤولني

«البيئة» :إعداد خطة وطنية

الدويهيس :فتح باب التسجيل

لمكافحة التلوث البحري

لعضوية مجلس الشباب

• جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف

�أعلنت الهيئة العامة لل�شباب فتح
ب��اب الت�سجيل لع�ضوية جمل�س
ال�شباب اعتبارا من �أم�س وحتى
مطلع مايو املقبل ،م ��ؤك��دة ان
املجل�س يعد من�صة للتعبري عن
ق�ضايا وطموحات ال�شباب ونقلها
الى �صناع القرار.
وقال �أمني �رس جمل�س �إدارة الهيئة
في�صل الدويهي�س ،يف م�ؤمتر
�صحايف عقد بهذه املنا�سبة ان
املجل�س كيان ا�ست�شاري ي�ضم 37
ع�ضوا منهم � 36شابا �إ�ضافة �إلى
�أمني �رس معني من الهيئة م�شريا
�إلى ان كل حمافظة �ستتمثل ب�ست
�شباب ن�صفهم من الذكور والن�صف
الآخ���ر م��ن الإن���اث على �أن ي�ضم
املجل�س عددا من ال�شباب من ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
و�أ����ض���اف �أن امل��ج��ل�����س يهدف
�إل��ى تر�سيخ الهوية الوطنية
لل�شباب و�أن يكون منربا لطرح

وح����ول �آل���ي���ة �إجن�����از املعاملة
�إلكرتونيا ق��ال الفا�ضل �إن على
امل�ستهلك الراغب يف �إجناز معاملته
الدخول ملوقع الوزارة الإلكرتوين
ب����أي و�سيلة «ج��ه��ازه النقال �أو
احلا�سب ال�شخ�صي» ويختار اخلدمة

ستشكل فرصة لتوقيع اتفاقيات مشتركة بين الكويت وأميركا

كتب �سالمة ال�سليماين:

بلو�ش�ستان جنوب غرب باك�ستان والذي �أ�سفر
عن �سقوط عدد من ال�ضحايا وامل�صابني،
م ��ؤك��دا �سموه ا�ستنكار الكويت و�إدانتها
ال�شديدة لهذا العمل الإرهابي ال�شنيع الذي
ا�ستهدف �أرواح الأبرياء الآمنني وزعزعة �أمن
وا�ستقرار البلد ال�صديق �سائال �سموه املولى
تعالى �أن يتغمد �ضحايا هذا العمل الإجرامي
بوا�سع رحمته ومغفرته ويلهم �أ�رسهم جميل
ال�صرب وح�سن العزاء ومين على امل�صابني
ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
و�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقيات تعزية مماثلة.

ق�ضاياهم وتطلعاتهم ونقلها
�إلى امل�س�ؤولني يف الدولة عرب
القنوات الر�سمية الى جانب ان
املجل�س �سيناط به حتليل واقع
واحتياجات ومراجعة القوانني
اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ش��ب��اب واق�ت�راح
قوانني منا�سبة تعزز �إمكاناتهم
وم�شاركاتهم املجتمعية.
و�أو���ض��ح �أن ��ش�روط االن�ضمام
للمجل�س تت�ضمن ان يكون ال�شاب
كويتيا يرتاوح عمره بني  18و34
�سنة ا�ضافة الى ان يكون حا�صال
على �شهادة الثانوية العامة على
الأقل وان يت�صف ب�سرية حممودة
ول���ه اه��ت��م��ام��ات يف الق�ضايا
ال�شبابية والأعمال التطوعية.
وذك��ر الدويهي�س ان��ه مت ت�شكيل
جلنة الختيار ال�شباب امل�ؤهل
لع�ضوية املجل�س م��ن جهات
حكومية واهلية عدة ل�ضمان و�صول
ال�شباب امل�ستحقني �إلى املجل�س

• خالد الفا�ضل

الجاراهلل :زيارة بومبيو تسهم في تعزيز
الحوار االستراتيجي بين البلدين

القيادة السياسية عزت
الكونغو وباكستان
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تعزية �إلى رئي�س الكونغو
فليك�س ت�شي�سكيدي ،عرب فيها �سموه عن خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا حادث خروج
قطار ب�ضائع عن �سكته يف �إقليم «كا�ساي» غربي
الكونغو والذي �أ�سفر عن �سقوط الع�رشات من
ال�ضحايا وامل�صابني راجيا �سموه لل�ضحايا
الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء والعافية.
وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تعزية �إلى
رئي�س باك�ستان عارف الرحمن علوي ،عرب
فيها �سموه ع��ن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته له ولأ��سر �ضحايا التفجري الذي
ا�ستهدف ق��ط��ارا لنقل ال��رك��اب يف �إقليم

�أعلن وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء
وامل��اء د.خ��ال��د الفا�ضل� ،إطالق
«ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء» ال��ع��دي��د من
اخلدمات الإلكرتونية املحدثة مبا
ي�سهل �آلية تنفيذ الأعمال وراحة
امل�ستهلك وامل��ن��ت��ف��ع بخدمات
الوزارة.
وقال الفا�ضل يف ت�رصيح �صحايف
�أم�س� ،إن حتديث خدمات الوزارة
املقدمة للم�ستهلكني ت�سهل كذلك
الأم��ر عليهم يف �إجن��از معامالتهم
�إلكرتونيا.
و�أو���ض��ح �أن �إط�ل�اق ال����وزارة هذه
اخل��دم��ات ي ��أت��ي يف �إط���ار تبنيها
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ح��ول الرقمي
يف جميع �أعمالها لتقدمي �أف�ضل
خدماتها للمتعاملني معها �سواء
كانوا م�ستهلكني �أو جهات حكومية
�أو قطاعات الأع��م��ال مبا يتما�شى

ور�ؤية «كويت جديد .»2035
و�أ���ض��اف �أن تقدمي تلك اخلدمات
وحتديثها ي�أتي �أي�ضا يف �إطار رغبة
الوزارة يف تعزيز ال�شفافية والنزاهة
يف �إجناز املعامالت والقدرة على
مراقبة الأداء وحت�سني بيئة تقدمي
الأعمال جلمهور املتعاملني معها.
و�أ���ش��ار الفا�ضل �إل��ى �أن اخلدمات
امل��ن��ج��زة وال��ت��ي ب���د�أت ال���وزارة
ب�إطالقها منذ فرباير املا�ضي تزامنا
مع احتفاالت البالد بالأعياد الوطنية
تنق�سم �إلى ثالثة �أنواع هي خدمات
خا�صة بالتيار الكهربائي وخدمات
مرتبطة باملياه وخدمات متنوعة.
وبني �أن �أب��رز تلك اخلدمات خدمة
�إي�صال التيار الكهربائي مت حتديثها
ب�إ�ضافة خدمة الدفع الإلكرتوين
وميكنة ال��ع��دي��د م��ن الإج����راءات
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا مب��ا ي��وف��ر وقت
امل�ستهلكني امل�ستفيدين من هذه
اخلدمة.

م�شريا الى ان املجل�س �سيعقد �أولى
اجتماعاته يف �أغ�سط�س املقبل
تزامنا مع يوم ال�شباب العاملي.
م��ن جانبها �أك����دت من�سق عام
امل��ج��ل�����س ن����ورة اخل���ال���دي يف
امل���ؤمت��ر ان الت�سجيل �سيكون
عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة،
مبينة ان امل��وق��ع ي�ضم ق�سما
خا�صا باملجل�س يت�ضمن على كل
ما يتعلق باخت�صا�صات املجل�س
ودوره والأ�سئلة ال�شائعة وطريقة
الت�سجيل.
وقالت ان من �رشوط الت�سجيل ان
يقدم ال�شاب على االق��ل خطابني
تزكية من جهات حكومية او اهلية
�أو خا�صة تبني الأعمال التطوعية
والإن�سانية التي قام بها ال�شاب
وال ت��زي��د ع��ن �أرب��ع��ة خطابات
ا�ضافة الى تقدمي �صور ومقاطع
فيديو للتعريف عن نف�سه و�إبراز
ا�سهاماته يف الأعمال ال�شبابية.

�أك��دت الهيئة العامة للبيئة حر�صها
على تنفيذ الدور الرقابي املنوط بها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف الدولة
ملواجهة حاالت التلوث البحري تطبيقا
لأحكام مواد قانون حماية البيئة رقم
« »42ل�سنة  2014وتعديالته.
جاء ذلك يف كلمة لنائب املدير العام
لقطاع ال�ش�ؤون الفنية يف الهيئة حممد
العنزي� ،أم�س ،خالل افتتاح االجتماع
الأول حول م�رشوع �إعداد اخلطة الوطنية
ملواجهة حاالت التلوث البحري بالزيت
واملواد اخلطرة وال�ضارة والكيميائية
ومكافحتها.
وق��ال العنزي �إن هذا االجتماع ي�ؤكد
احل��ر���ص على التن�سيق م��ع اجلهات
املعنية ب��ال��دول��ة ب�شكل متوا�صل
وا�ستعرا�ض مراحل العمل مل�رشوع
اخلطة الوطنية ملواجهة حاالت التلوث
البحري ومكافحتها وحتديد املتطلبات
وم�س�ؤوليات اجلهات املعنية بناء عل
نوع احلادث وت�أثرياته املتوقعة وعلى
طبيعة عمل كل جهة.
و�أ���ض��اف �أن الهيئة قامت بالتن�سيق
مع املنظمة الإقليمية حلماية البيئة
البحرية ليتم ال��ت��ع��اون م��ع مركز
امل�ساعدة املتبادلة للطوارئ البحرية
لإع����داد اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة يف تقدمي
امل�ساعدة الفنية للدول الأع�ضاء يف
املنظمة الإقليمية حلماية البيئة
البحرية يف جمال خطط مكافحة التلوث
البحري.
و�أو�ضح �أنه بالتعاون مع جهات الدولة
املعنية �سيتم العمل على اخلطة
و�سيعلن عنها بعد �ستة �أ�شهر متمنيا
الو�صول �إلى نتائج �إيجابية للعمل على
املحافظة على البيئة البحرية واحلد
من تلوثها.
وذكر العنزي �أنه �سيتم تكليف اخلرباء
بو�ضع هذه اخلطة التي �ستو�ضح كل
ان��واع احل��وادث املتوقعة وم�س�ؤولية
اجل��ه��ات وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ملكافحة
التلوث واالل��ت��زام باخلطة وتكاملها
على امل�ستويني املحلي واالقليمي بني
الكويت ودول املنطقة.

يف الكويت والتي تتطرق لت�شمل
جماالت التعاون العديدة ال�سيما
يف املجال االقت�صادي واال�ستثماري
والطاقة �إ�ضافة �إلى التعاون يف
املجال الأمني والع�سكري خ�صو�صا
فيما يت�صل بجهود البلدين يف
مكافحة الإره��اب وجتفيف منابع
متويله.
و�أ�شار �إلى �أن املباحثات �ستتناول
�أي�ضا امللفات ال�ساخنة التي
ت�شغل املنطقة وخ�صو�صا الو�ضع
يف اليمن و�سورية.
وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية
�أعلنت يوم اجلمعة املا�ضي عن
جولة لوزيرها مايك بومبيو يف
ال����شرق الأو���س��ط ت�شمل الكويت
ولبنان يف الفرتة بني  19و23

ال�شباب» وت�ستمر �أ�سبوعا �ستتناول العديد من
املو�ضوعات منها ال�رشطة املجتمعية و�رشطة
البيئة و�أهمية دورهما يف خدمة املجتمع.
و�أو���ض��ح��ت �أن الفعاليات �ستتناول مفهوم
الوطنية واملواطنة احلقيقية و�أهمية التفكري
الإيجابي لدى ال�شباب وكذلك العمل التطوعي
مب��ا ي�سهم يف �إب����راز دور ال��ك��وي��ت يف هذا
املجال.
وذك��رت �أن الفعاليات ت�ستهدف ت�شجيع فئة
ال�شباب على العمل احلر وامل�رشوعات ال�صغرية
وتعريفهم ب�سبل االن��ط�لاق بها يف �أول �سنة
عملية ومناق�شة قانوين اجلرائم الإلكرتونية

واخلدمة الوطنية الع�سكرية وكذلك دور الإعالم
وم�شاهري و�سائل التوا�صل االجتماعي يف التوعية
املجتمعية خا�صة من املخدرات و�سبل جتنبها
والوقاية منها.
و�أو�ضحت �أن هذا امل�رشوع يعد مبادرة وطنية
تخاطب ال�شباب من خالل خطة توعوية �شاملة
ت�ستهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الوطنية
ليكونوا فاعلني وم�ؤثرين جمتمعيا ،الفتة �إلى
�أنه ي�ستهدف بناء جيل واعد يخدم بلده م�شرية
�إل��ى «التفاعل والرغبة والت�شجيع املجتمعي
الذي مل�سناه من خمتلف الفئات العمرية حول
هذا امل�رشوع و�أثره الإيجابي على ال�شباب».

مار�س احلايل.
وق����ال ن��ائ��ب امل��ت��ح��دث با�سم
اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة روب���رت
ب��االدي��ن��و يف ب��ي��ان �إن بومبيو
�سيرت�أ�س وف��د ب�لاده يف احل��وار
اال�سرتاتيجي الأمريكي الكويتي
الثالث ال���ذي �سي�شمل جماالت
عدة.
ويف ب�ي�روت �سيجتمع بومبيو
مع القادة اللبنانيني «ملناق�شة
التحديات ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية والإن�سانية التي
تواجه لبنان».
و�أو�ضح البيان «�أن زيارة بومبيو
�ست�ؤكد دع��م ال��والي��ات املتحدة
لل�شعب اللبناين وم�ؤ�س�سات
الدولة ال�رشعية».

يبحث دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة

الملتقى الشبابي الخليجي العربي

ينطلق في الكويت أول أبريل المقبل

• �صالح املزيني

قالت جمعية املياه� ،إن فعاليات امللتقى ال�شبابي
اخلليجي العربي الثاين التي تنطلق يف الأول من �أبريل
املقبل �ستبحث دور ال�شباب العربي واخلليجي يف التنمية
امل�ستدامة.
وقال رئي�س اجلمعية د�.صالح املزيني� ،إن امللتقى الذي
تنظمه اجلمعية بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط
ي�أتي تنفيذا للتوجيهات ال�سامية باالهتمام بال�شباب وبناء
قدراتهم يف خمتلف املجاالت ال�سيما التنمية امل�ستدامة
حتقيقا لر�ؤية «كويت جديدة .»2035
و�أ�ضاف �أن تنظيم الدورة الثانية من امللتقى ي�أتي حر�صا
على العمل بالنطق ال�سامي ل�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ب�أن «ال�شباب �أغلى ما منلك من ثروة و�أف�ضل
ا�ستثمار».
ولفت �إلى �أن امللتقى الذي ت�ستمر فعالياته ثالثة �أيام
مبقر املعهد العربي للتخطيط �سيتناول عددا من املحاور
املهمة منها دور ال�شباب العربي عامة والكويتي خا�صة
يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ولفت �إلى �أن امللتقى �سيناق�ش �أي�ضا حمور تعزيز العمل
التطوعي ال�شبابي بغر�ض تقدمي الدعم جلهود التنمية
امل�ستدامة وحتقيق ال�رشاكات املجتمعية ومتكني ال�شباب
ودورهم يف احداث التغيري املطلوب جتاه اال�ستهالك غري
امل�ستدام للموارد الطبيعية ف�ضال عن مناق�شة تعزيز دور
ال�شباب يف التنمية امل�ستدامة.
وذك��ر �أن امللتقى �سي�ستعر�ض ع��ددا م��ن التجارب
واملبادرات وامل�شاريع ال�شبابية الناجحة التي ت�سهم
يف حتقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة ال�ستثمارها
حمليا ف�ضال عن ا�ستعرا�ض دور امل�ؤ�س�سات املحلية
واالقليمية والدولية الداعمة جلهود ال�شباب يف التنمية
امل�ستدامة.
و�أفاد ب�أن امللتقى �سيت�ضمن جمموعة من الور�ش التفاعلية
الهادفة وتبادل التجارب الناجحة لرفع الوعي حول
�أهداف التنمية امل�ستدامة ف�ضال عن عر�ض �أهم املبادرات
واالخرتاعات واالبتكارات ال�شبابية الرامية الى تعزيز
التنمية امل�ستدامة.

«الوعي الوطني» :نستهدف تعزيز المواطنة وتكريس مفهوم التطوع بين الشباب
�أكدت رئي�س م�رشوع «الوعي الوطني الكويتي»
نور الهويدي� ،أهمية فعاليات الن�سخة الثانية
من امل�رشوع يف تعزيز ثقافة ومفهوم العمل
التطوعي والفكر الإيجابي لدى فئة ال�شباب
ف�ضال عن تكري�س مفهوم الوطنية واملواطنة يف
نفو�سهم.
جاء ذلك عقب انطالق فعاليات الن�سخة الثانية
من امل�رشوع الذي يعد مبادرة �شبابية وطنية
تدعمها وزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب مب�شاركة
العديد من اجلهات الراعية والداعمة.
و�أ�ضافت �أن الفعاليات التي انطلقت يف مكتبة
الكويت الوطنية م�ساء �أم�س الأول ،برعاية «وزارة

املطلوب �إجنازها من بني اخلدمات
التي �ستظهر �أمامه ح�سب ت�صنيفها
�إن كانت خدمات خا�صة ب�إي�صال
الكهرباء �أو املياه �أو خدمات عامة
مثل دفع الفواتري وغريها.
و�أ�ضاف �أن يقوم امل�ستهلك بتعبئة
من��وذج الطلب و�إرف��اق امل�ستندات
املطلوبة �إلكرتونيا ودف��ع ر�سوم
املعامالت عن طريق املوقع مبينا
�أن امل�ستهلك ي�ستطيع بعد دفع
ال��ر���س��وم متابعة حالة معاملته
ون�سبة �إجنازها عرب املوقع �إلى
�أن ت�صله ر�سالة ن�صية عند �إجناز
معاملته.
و�أ�شاد بجهود جميع القائمني على
تطوير وتنفيذ وتقدمي اخلدمات من
موظفي ال��وزارة الذين �شاركوا يف
هذا الإجناز الذي من �ش�أنه �أن ي�سهل
الإجراءات ويرفع م�ستوى ال�شفافية
ويح�سن �أ�ساليب تقدمي اخلدمات
و�رسعة الإجناز.

• جانب من احل�ضور يف امل�ؤمتر

