«الصحة» أنهت استعداداتها ملواكبة االنتخابات التكميلية ملجلس األمة
أك��دت وزارة الصحة انتهاءها من استعداداتها املتعلقة
بها ملواكبة االنتخابات التكميلية ملجلس األمة في الدائرتني
االنتخابيتني الثانية والثالثة املقرر إجراؤها يوم السبت
املقبل.
وق��ال وكيل ال���وزارة املساعد لشؤون اخل��دم��ات الطبية
املساندة الدكتور ف��واز الرفاعي في تصريح صحفي أمس
اخلميس إن ال��وزارة ممثلة ب��إدارة الطوارئ الطبية وفرت
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أمير البالد يعزي خادم احلرمني
بوفاة األمير فيصل بن بدر

جميع اخلدمات الطبية الالزمة استعدادا ليوم االنتخاب من
عيادات طبية وفنيني وممرضني وسيارات اإلسعاف.
وأض���اف الرفاعي أن��ه مت جتهيز  16ع��ي��ادة طبية بكل
مستلزماتها وتوزيعها على جميع مقرات التصويت البالغ
عددها  36مدرسة مع مقر اللجنة الرئيسية اضافة إلى 62
فني ط��وارئ طبية لتقدمي اخلدمات الطبية مع توفير 10
سيارات إسعاف.

ولفت إلى جاهزية املراكز الصحية في املناطق السكنية
التي ستجري فيها االنتخابات لتكون على استعداد لتقدمي
الدعم الكامل ألي طارئ طبي.
وذك��ر أن غرفة عمليات ال��ط��وارئ الطبية ستكون على
اتصال مستمر لتلقي احل��االت الطارئة وغير الطارئة إلى
جانب مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة على ممارسة حقهم
بالتصويت االنتخابي.
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رئيس الوزراء يتسلم دعوة حلضور املنتدى الدولي
اخلامس للحوار بني الثقافات في أذربيجان

استقبلت رئيس
ديوان رئيس مجلس
ال�������وزراء ال��ش��ي��خ��ة
اع��ت��م��اد اخل���ال���د في
ق��ص��ر ال��س��ي��ف أم��س
س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة
أذربيجان الصديقة
ل���دى دول���ة الكويت
إيلخان قهرمان حيث
سلم معاليها دع��وة
لسمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس
ال��������وزراء حل��ض��ور
امل���ن���ت���دى ال���دول���ي
اخل���ام���س ل��ل��ح��وار
بني الثقافات وال��ذي
سيعقد في العاصمة
األذربيجانية باكو
في الثاني والثالث من
شهر مايو املقبل.

الشيخة اعتماد تستقبل سفير أذربيجان

صباح اخلالد يحضر عشاء عمل للمشاركني مبؤمتر بروكسل حول سورية
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن عبدالعزيز ملك اململكة العربية
السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة
املغفور ل��ه ب��إذن الله تعالى صاحب
السمو األم��ي��ر فيصل ب��ن ب��در ب��ن فهد
بن سعد بن عبدالرحمن سائال سموه
املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة
املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن
العزاء .وبعث سمو ولي العهد الشيخ

ن��واف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن عبدالعزيز ملك اململكة العربية
السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة
املغفور ل��ه ب��إذن الله صاحب السمو
األمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن
عبدالرحمن سائال سموه املولى تعالى
أن يتغمده ب��واس��ع رحمته ويسكنه
فسيح جناته.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تعزية
مماثلة.

شارك الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية الكويتي
في حفل عشاء عمل أقامته املمثلة العليا
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية في
االحتاد األوروب��ي فيدريكا موغريني على
شرف رؤس��اء الوفود املشاركة في أعمال
مؤمتر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل
سوريا واملنطقة.
وحضر احلفل الذي أقيم مساء األربعاء
في قصر إيغمونت بالعاصمة البلجيكية
بروكسل سفير الكويت لدى مملكة بلجيكا
ورئيس بعثتيها ل��دى االحت��اد األوروب��ي
وحلف شمال األطلسي جاسم البديوي.
وك���ان الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د وال��وف��د
املرافق له قد وصل إلى بروكسل أول أمس
للمشاركة في املؤمتر ال��ذي يختتم اليوم
اخلميس مب��ش��ارك��ة م��س��ؤول�ين م��ن أكثر
م��ن  85بلدا ح��ول العالم بينهم رؤس��اء
ح��ك��وم��ات ووزراء خ��ارج��ي��ة ومنظمات
إقليمية ملناقشة مختلف األوجه السياسية
واإلنسانية ل�لأزم��ة السورية فضال عن
التنمية اإلقليمية.

سفير الكويت في باريس يبحث مع نائب املدير
العام لـ «كونا» دور اإلعالم في تقارب الشعوب

السفير سامي سليمان خالل استقباله عبد احلميد ملك وبهبهاني والزنكي

ب��ح��ث س��ف��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت في
ب��اري��س سامي السليمان م��ع نائب
املدير العام لقطاع الشؤون االدارية
واملالية واالتصاالت في وكالة األنباء
الكويتية (كونا) عبداحلميد ملك تأثير
اإلعالم على الدبلوماسية ودوره املهم
في تعزيز التقارب بني الشعوب.
وقال السليمان خالل اللقاء مساء
األربعاء إن اإلعالم النزيه ذا املصداقية
يسهم ف��ي تعزيز ال��ت��ب��ادل الفكري
والثقافي بني املجتمعات.
وأش���ار إل��ى دور (ك��ون��ا) ف��ي دعم
اجل��ه��ود ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة الكويتية

وتعزيز العالقات الثنائية مع مختلف
دول العالم.
وأكد أن اطالق البث الرسمي لنشرة
(كونا) باللغة الفرنسية خطوة في
غاية االهمية لتحقيق التقارب مع أكثر
من  50دول��ة حول العالم وهي دول
املنظمة الدولية للفرانكفونية.
من جهته أكد ملك حرص الوكالة
الدائم على حتقيق املصداقية واملهنية
بأخبارها وحتقيق اخالقيات املهنة
في نقل اخلبر.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها
(كونا) لتحقيق املسؤولية اإلعالمية

وال���دم���ج ب�ي�ن س��رع��ة ن��ق��ل اخل��ب��ر
والشفافية واملصداقية التامة.
وق������ال :إن وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي قد تكون سالحا ذا حدين إذ
حققت خالل السنوات القليلة املاضية
ث��ورة معلوماتية هائلة مقابل فخ
«فبركة االخ��ب��ار» ال��ذي يتسبب في
نشر االشاعات وتضليل القارئ.
ورافق نائب املدير العام لـ(كونا)
ف��ي ال��زي��ارة رئيس مكتب الشؤون
القانونية ف��اروق بهبهاني ومديرة
م��ك��ت��ب (ك���ون���ا) ف��ي ب��اري��س م��رمي
الزنكي.

الشيخ صباح اخلالد خالل حضوره عشاء العمل

خالل كلمة للعقيل في مجلس األمن

الكويت :املشاركة السياسية للمرأة تساعد
في حتقيق حفظ السلم واألمن
أكدت الكويت أن مشاركة املرأة السياسية
ليست قضية خاصة باملرأة بل قضية سلم
وأم���ن على امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي واإلقليمي
والدولي.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت التي ألقتها
وزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي
العقيل في جلسة مجلس األمن بصيغة آريا
حول املرأة والسلم واألمن في منطقة الساحل
مساء األربعاء.
وسلطت العقيل الضوء على عدة مسائل
أساسية أهمها محورية مشاركة امل��رأة في
العمليات السياسية في ظل التحديات األمنية
التي ت��واج��ه منطقة الساحل واخل��ط��وات
املطلوب حتقيقها لتمكني املرأة سياسيا ودور
األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية
في تعزيز مشاركتها.
وبينت أن مشاركة امل��رأة في العمليات
السياسية حق أصيل لها ويجب اال يكون
مشروطا بإحالل السالم فالدراسات تشير
إلى أن دور امل��رأة محوري في كافة مراحل
الصراع حيث تتصاعد نسب جناح واستدامة
عمليات السالم مب��دى ان��خ��راط امل��رأة فيها
واملنفعة من مشاركتها تعود بشكل مباشر
على املجتمعات اخلارجة من النزاع حيث
تصبح أكثر استقرارا.
وق���ال���ت ال��ع��ق��ي��ل «ع��ن��دم��ا نستعرض
اإلحصائيات التي تفيد بأن اثنني في املئة
فقط من الوسطاء نساء وثمانية في املئة
فقط م��ن امل��ف��اوض�ين م��ن النساء ن��درك بال
شك ان أمامنا حتديا في حتقيق التكافؤ بني
اجلنسني في املشاركة السياسية وأن هناك
طاقات وقدرات نسائية تشكل ثروة لنا ال يتم
استغاللها في حتقيق السالم واستدامته».
وأش��ارت الى ان التحديات األمنية التي
تواجه منطقة الساحل ألقت بظاللها على
املسارات السياسية والتنموية واالقتصادية
واالجتماعية ل��دول املنطقة فمع استمرار
ت���ردي األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة وت��داع��ي��ات
تغيير امل��ن��اخ على دول املنطقة تتصاعد
حدة ووتيرة الصراعات والتطرف العنيف
والعنف اجلنسي في منطقة الساحل.
وأضافت العقيل ان تلك التحديات يدفع
ثمنها ب��ال��درج��ة االول���ى ش��ع��وب املنطقة
وباألخص النساء منهم واألطفال فيما تتطلب
معاجلتها وض��ع حلول شاملة ذات ابعاد
تنموية وعزمية إقليمة ودولية يكون للمرأة
فيها دور أساسي إضافة إل��ى متكينها في
كافة املسارات مبا فيها القطاعات العسكرية

مرمي العقيل تلقي كلمة الكويت

واملدنية واالقتصادية والسياسية.
وأك��دت العقيل أهمية التعاون الدولي
واإلقليمي ودون اإلقليمي لبناء ق��درات
ال��دول ملنع كافة أشكال العنف ضد امل��رأة
خاصة في منطقة الساحل التي باتت تشهد
حاالت مروعة من استخدام العنف اجلنسي
ك��أداة حرب من قبل جماعات متطرفة مثل
جماعة بوكو حرام تتضرر املرأة على أثر تلك
اجلرائم غير اإلنسانية بشكل كبير.
ورحبت في ه��ذا اإلط��ار بتعيني رئيس
مالي  11ام��رأة من أص��ل  32في احلكومة
وألول م��رة وب��ذل��ك حققت احلكومة هدف
متثيل ال��ن��س��اء بنسبة  30ف��ي امل��ئ��ة وفقا
لتدابير قانون عام  2015لتعزيز املساواة
بني اجلنسني.
كما رحبت بتوقيع حكومة مالي بيانا
مشتركا مع مكتب املمثلة اخلاصة املعنية
بالعنف اجلنسي خالل النزاعات متطلعة
إل��ى التنفيذ الفعال لهذا البيان ال��ذي من
شأنه تقدمي املساعدة الفنية لتمكني حكومة
مالي من حتقيق اإلص�لاح��ات التشريعية
وبناء قدرات املؤسسات األمنية والقضائية.
وثمنت العقيل امل��ب��ادرات اإلقليمية التي
اتخذتها ال���دول اإلقليمية إلش���راك امل��رأة
في عملية السالم مثل إط�لاق منصة امل��رأة

التابعة ملجموعة الساحل اخلمس في شهر
أكتوبر املاضي حول دور امل��رأة في حتقيق
السالم واألمن في منطقة الساحل ومبادرات
اجلماعة االقتصادية ل��دول غ��رب أفريقيا
لتمكني املرأة.
وجددت العقيل دعمها الستراتيجية األمم
املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل ودعتها إلى
استكمال وتنسيق جميع اجلهود اجلارية
لضمان املشاركة الناجحة للمرأة في عملية
السالم وخطط التنمية.
وأك��دت أن مجلس األم��ن جنح في وضع
إطار معاييري متني فيما يتعلق بقضايا املرأة
والسلم واألمن من خالل ادراج عدة قرارات
يستوجب العمل املشترك بها لتفعيلها بشكل
كاف .وقالت «اننا مقبلون في العام القادم
 2020على ال��ذك��رى السنوية العشرين
لصدور قرار مجلس األمن  1325مما يجعلنا
أم��ام مسؤولية ملضاعفة وتضافر اجلهود
إلح���راز ت��ق��دم ف��ي التنفيذ الفعال ألجندة
املرأة والسلم واألمن بشكل عام وفي منطقة
الساحل بشكل خاص».
يذكر أن الوزيرة العقيل تشارك في اعمال
ال��دورة ال 63للجنة وض��ع امل��رأة في االمم
املتحدة التي تعقد في نيويورك خالل الفترة
من  11الى  16مارس اجلاري.

