«املواصالت» تدعو مشتركي الهواتف للسداد تفادي ًا لقطع اخلدمة

دعت وزارة املواصالت الكويتية أمس املشتركني الى سداد
املستحقات املالية املترتبة على اخلدمة الهاتفية مشيرة إلى
أنه في حال عدم السداد ستقوم بالقطع اآللي املبرمج للخدمة
خالل شهر مارس اجلاري وذلك وفقا لالجراءات املتبعة بهذا
الشأن.
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي إنه سيتم ارسال رسالة
حتذيرية أول��ى ي��وم األح��د املقبل تعقبها رسالة حتذيرية
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ثانية يتم بثها إلى األرقام الهاتفية ذات العالقة في  24مارس
اجلاري.
وأضافت أنه بعد بث الرسالة التحذيرية الثانية سيتم
قطع اخلدمة عن الهواتف املتخلف أصحابها عن السداد في
 31مارس اجل��اري مبينة أن السقف املالي الذي سيعتمده
احلاسب اآللي إلدراج الرقم الهاتفي في قائمة القطع املبرمج
هو  50دينارا كويتيا (نحو  165دوالرا امريكيا) للهواتف

املنزلية و 100دينار (نحو  330دوالرا) للهواتف التجارية.
وذكرت أن الهواتف التي مت االتفاق على تقسيط مبالغها
املستحقة ستقطع اخلدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر عن
تسديد القسط الشهري املستحق موضحة أنه سيتم قطع
اخلدمة الهاتفية عن املتأخرين عن سداد االشتراكات السنوية
مل��دة  6اشهر فأكثر لفئة املنازل والتجاري لغير الكويتي
والتجاري بالنسبة للكويتيني وذلك مع كل عملية قطع آلي.
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أمير البالد يستقبل ولي العهد ورئيس الوزراء

ولي العهد يستقبل املبارك واجلراح

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح
سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

صباح أم��س سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد .كما استقبل سموه سمو

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر بيان

الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس
الوزراء.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س سمو

العقيل :استعرضت في األمم املتحدة إجنازات الكويت مبجال متكني املرأة

ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك رئ��ي��س مجلس
الوزراء .واستقبل سمو ولي العهد الشيخ

نواف األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

وزير اخلارجية يترأس وفد الكويت
في مؤمتر بروكسل لدعم سورية واملنطقة

مرمي العقيل مع الوفد الكويتي

استعرضت وزي��رة ال��دول��ة للشؤون
االقتصادية الكويتية مرمي العقيل خالل
فعالية ب��األمم املتحدة اإلجن���ازات التي
حققتها الكويت مبجال متكني املرأة.
جاء ذلك خالل فعالية جانبية نظمتها
الكويت مساء الثالثاء على هامش الدورة
ال 63للجنة وض��ع امل��رأة التابعة لألمم
امل��ت��ح��دة وامل��ق��ام��ة حاليا ف��ي مقر األمم
املتحدة بنيويورك ح��ول حتقيق أه��داف
التنمية املستدامة فيما يتعلق بتمكني املرأة
الكويتية.
وسلطت العقيل خالل كلمتها الضوء
على املشروع الوطني للكويت بشأن دعم
وتسريع تنفيذ الهدف اخلامس من أهداف
التنمية املستدامة واملساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة.
وق��ال��ت« :ج��اء ه��ذا امل��ش��روع الوطني

كتعبير عن رؤية للكويت اجلديدة 2035
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد والتي حتدد خطة الكويت الوطنية
للتنمية والتي تضمن مستقبال مستداما
ومزدهرا للكويت من خالل مجموعة من
األه��داف والغايات التي متكن الدولة من
القضاء على جميع اشكال التمييز ضد
املرأة».
وأضافت العقيل« :حتقيقا لهذه الغاية
فقد تعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
في الكويت ومكتب األمم املتحدة اإلقليمي
للمرأة في الدول العربية مع األمانة العامة
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية
ومركز البحوث وال��دراس��ات النسائية
بجامعة الكويت لدعم برنامج وطني
لتسريع تنفيذ الهدف اخلامس من أهداف
التنمية املستدامة في الكويت».

وذكرت أن هذا املشروع يهدف الى اجراء
تغييرات حتويلية طويلة األجل ستمكن
الكويت م��ن حتقيق األه���داف الطموحة
احمل��ددة في جدول أعمال متكني امل��رأة من
أهداف التنمية املستدامة في الكويت حيث
يركز على تعزيز مشاركة املرأة في احلياة
السياسية والعامة وتعزيز مشاركتها في
جميع القطاعات من خالل زي��ادة الوعي
وتطبيق السياسات اإليجابية وإتاحة
البيانات لدعم وضع خطة وطنية شاملة
للتصدي للعنف ضد املرأة.
واس��ت��ع��رض��ت الفعالية أي��ض��ا خطة
الكويت الوطنية للتنمية خالل الفترة من
 2015وحتى  2020واالهداف والغايات
ل��ت��م��ك�ين امل�����رأة س��ي��اس��ي��ا واق��ت��ص��ادي��ا
واجتماعيا.
وأل��ق��ت ال��ع��ق��ي��ل أي��ض��ا ال��ض��وء على

اإلجن����ازات والنتائج ال��ت��ي حتققت في
سياق خطة التنمية الوطنية للكويت مبا
يتماشى مع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
وم��ا مت من بناء ق��درات امل��رأة الكويتية
سياسيا واق��ت��ص��ادي��ا وك��ذل��ك مشاركة
القطاع اخلاص في االستراتيجيات حول
القضاء على العنف واملشاركة الفعالة في
التقرير الوطني الكويتي التطوعي.
وب���دوره ق��دم األم�ي�ن ال��ع��ام للمجلس
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية بالكويت
الدكتور خالد مهدي عرضا تقدمييا عن
سياسات متكني امل��رأة في خطة الكويت
الوطنية للتنمية فيما قدمت رئيسة مركز
دراسات وأبحاث املرأة في جامعة الكويت
ال��دك��ت��ورة لبنى ال��ق��اض��ي ع��رض��ا حول
تنفيذ الهدف اخلامس من اهداف التنمية
املستدامة في الكويت.

الشيخ صباح اخلالد لدى مغادرته البالد

توجه الشيخ صباح اخل��ال��د نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي أمس
األرب��ع��اء إل��ى بروكسل عاصمة مملكة بلجيكا
الصديقة لترؤس وفد دولة الكويت املشارك في
مؤمتر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا
واملنطقة املقرر عقده أمس واليوم.
ويضم وفد دولة الكويت املشارك في أعمال
املؤمتر كال من نائب مساعد وزي��ر اخلارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
اخلارجية السفير صالح اللوغاني وسفير دولة

الكويت ل��دى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها
لدى االحتاد األوروب��ي وحلف الشمال األطلسي
الوزير املفوض جاسم البديوي ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية الوزير
املفوض ناصر الهني وع��ددا من كبار املسؤولني
في وزارة اخلارجية.
وك��ان ف��ي وداع الشيخ صباح اخل��ال��د على
أرض املطار مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون
املراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار
املسؤولني.

العتيبي :الكويت تدعم التعاون الثنائي والتنسيق بني األمم املتحدة واالحتاد األوروبي بخصوص نزاعات «إفريقيا»
أكدت الكويت دعمها بشكل كامل مواصلة
التعاون الثنائي والتنسيق بني األمم املتحدة
واالحت��اد األورب��ي وكذلك التعاون الثالثي
مع االحتاد اإلفريقي فيما يتعلق بالنزاعات
في إفريقيا.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت ف��ي جلسة
ملجلس األم��ن ح��ول التعاون م��ا ب�ين األمم
املتحدة واالحتاد األوروب��ي ألقاها مندوبها
الدائم ل��دى األمم املتحدة السفير منصور
العتيبي.
وأعرب العتيبي عن تطلعه لرؤية تعاون
ثالثي مماثل بني األمم املتحدة وجامعة الدول
العربية واالحتاد األوروبي أمنيا وسياسيا
واق��ت��ص��ادي��ا مب��ا يحقق األم���ن وال��س�لام
واالستقرار والتنمية للدول والشعوب.
وقال« :نتفق جميعا على أن عاملنا اليوم
ي��واج��ه حت��دي��ات جسيمة وغير مسبوقة
والتي يأتي على رأسها اإلره��اب والتطرف
العنيف والهجرة غير الشرعية واالجت��ار
غير املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة
عابرة للحدود».
وأضاف ان تلك التحديات تتجاوز قدرة
أي ط��رف مبفرده على مواجهتها وه��و ما
يستلزم تضافر اجلهود اإلقليمية والدولية
من أجل احلد من تداعياتها والقضاء عليها.

وأضاف «تقدر الكويت عاليا الدور الهام
الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية في حفظ السلم واألمن الدوليني مبا
فيها الدور احملوري واملتنامي في منع وإدارة
وتسوية ال��ن��زاع في كافة مراحله وتدعو
الكويت دوم��ا إلى تعزيز وتطوير العالقة
والشراكة بني األمم املتحدة وتلك املنظمات
اإلقليمية استنادا مليثاق األمم املتحدة».
وأكد أن الهدف من التعاون الدولي على
النحو املنصوص عليه ف��ي ميثاق األمم
املتحدة هو حل املشاكل الدولية ذات الطابع
االق��ت��ص��ادي أو االجتماعي أو الثقافي أو
اإلنساني وذلك من خالل تعددية األطراف.
وأشار العتيبي الى ان االحتاد األوروبي
ميثل مبا لديه من ثقل سياسي واقتصادي
كبير على الصعيد ال��دول��ي ول��ك��ون دول��ه
أك��ب��ر مساهم ف��ي ميزانية األمم املتحدة
حلفظ السالم بواقع  30باملئة من إجمالي
املساهمات أحد أهم األطراف الدولية القادرة
على اإلسهام بشكل فعال في إيجاد حلول
للعديد من تلك التحديات التي تواجه العالم
اليوم.
وأع��رب عن تقديره للجهود والتعاون
املشترك لكل م��ن األمم املتحدة واالحت��اد
األوروب����ي س��وي��ا ف��ي إفريقيا خ��اص��ة في

عمليات حفظ السالم في مالي وجمهورية
إفريقيا الوسطى إضافة إل��ى تقدمي الدعم
اللوجستي وبناء القدرات وتدريب القوات
األمنية في القوة العسكرية الوطنية ملالي
وقوة الساحل املشتركة.
وأشار العتيبي الى التعاون الثالثي بني
االحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي واألمم
املتحدة في متويل بعثة االحتاد االفريقي في
الصومال والتعاون املميز مع األمم املتحدة
من خالل اجلهود واملساعي التي يبذلها من
أجل التوصل إلى حلول سليمة في البلقان
عن طريق احل��وار واملفاوضات ودورهما
املشترك في حل النزاعات في مناطق مختلقة
أخرى من العالم.
وذكر أن كال من أوروبا والعالم العربي
ي��ت��ش��اط��ران ب��رواب��ط تاريخية وق��واس��م
جغرافية وميتلك كال الطرفني فضاء وبحارا
مشتركة وكلها ع��وام��ل تعزز وت��وط��د من
تعاوننا ومتكننا من خلق آليات التنسيق
وال��س��ع��ي ل��ش��راك��ة نستطيع م��ن خاللها
دع��م وتطوير عالقاتنا وتوسيع آفاقها
لتحقيق املصالح املشتركة لدولنا على
كافة املستويات السياسية واالقتصادية
والتعليمية والطاقة واالستثمار.
وتابع العتيبي« :لعل في القمة األوروبية

 العربية األولى التي عقدت منذ أسبوعنيفي مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر
العربية أب��ل��غ دل��ي��ل على الرغبة والنية
الصادقتني لكال الطرفني في تعميق وتوثيق
أواص��ر وع��رى التعاون في شتى املجاالت
كمكافحة اإلره���اب وال��ه��ج��رة والالجئني
وتغير املناخ ونرحب باالتفاق على عقد
القمة القادمة في بروكسل عام .»2022
ولفت إل��ى أن االحت��اد األوروب���ي يواجه
حتديات عده مباشرة وغير مباشرة يتمثل
البعض منها في وج��ود بعض الصراعات
االقليمية التي طال امدها والتي استعرضها
ام��ام مجلس االم��ن األسبوع املاضي رئيس
منظمة األمن والتعاون في أوروبا والبعض
اآلخر منها يتمثل في تداعيات األزمات التي
تعيشها منطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال
إفريقيا .وب�ين العتيبي أن «ب��ع��ض هذه
االزم��ات تتأثر بها ال��دول األوروبية وعلى
وجه اخلصوص الدول الواقعة على حوض
البحر األبيض املتوسط فإطالة أمد األزمات
وتعقيدها يتطلب حتما تعاونا دوليا ثنائيا
وتعاونا دوليا متعدد األطراف».
وأك��د أن تعاون األمم املتحدة واالحت��اد
األوروب���ي وجامعة ال���دول العربية فيما
يتعلق بالنزاعات الدائرة في املنطقة يساهم

بإيجاد حل وتسوية لها واحلد من تداعياتها
وأن فكرة عقد تعاون ثالثي بني املنظمات
املعنية األمم املتحدة واالحت���اد األوروب��ي
وجامعة الدول العربية قد تثمر حلوال فعالة
لبعض النزاعات القائمة.
وق��ال العتيبي :إن الكويت تدعم جهود
االحت��اد األوروب���ي في ه��ذا اإلط��ار وتشيد
بجهوده حلل القضايا عن طريق احل��وار
واملفاوضات السيما دوره في الدفع باجتاه
استئناف عملية السالم في الشرق األوسط
ودع��م حل الدولتني وفقا ل��ق��رارات مجلس
األمن ذات الصلة ومن خالل اللجنة الرباعية
لعملية السالم.
وأف��اد ب��أن الكويت واالحت��اد األوروب��ي
يتشاطران األهداف واملبادئ والقيم الرامية
إلى تعزيز السلم واألمن الدوليني والقائمة
على مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة
فضال ع��ن ترسيخ م��ب��دأ التعددية وعلى
وجه اخلصوص فيما يتعلق بالدبلوماسية
اإلنسانية.
وأوض��ح العتيبي ان��ه متت ترجمة ذلك
على أرض الواقع من خالل التعاون املشترك
في رئاسة ع��دة مؤمترات دولية إنسانية
مثل املؤمتر الدولي للمانحني لدعم األوضاع
اإلنسانية ألقلية الروهينغيا الالجئني في

السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

بنغالديش وذل��ك بالتعاون مع مفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني الذي
عقد في جنيف في أكتوبر .2017
وأشار الى مشاركة الكويت في رئاسات
مشتركة مع االحتاد األوروبي واألمم املتحدة
في املؤمترات الدولية للمانحني بشأن دعم
مستقبل سورية ال��ذي عقد في ع��ام 2017
ومؤمتر الكويت الدولي إلعادة اعمار العراق
الذي عقد في الكويت بفبراير .2018

