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مجلس الوزراء: املوافقة على مذكرة تفاهم بشأن الرعاية السكنية بني الكويت وكوريا
األبرياء اآلمنني وزعزعة األمن 
واالستقرار في البلد الصديق 
مبا يتنافى مع جميع الشرائع 
والقيم واألعراف اإلنس����انية 
جتدد موقفها الرافض لإلرهاب 
بكافة أشكاله وصوره وسعيها 
مع املجتمع الدولي للقضاء عليه 
وجتفيف منابعه سائال املولى 
عز وج����ل أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فسيح جناته وأن مين 
الشفاء  على املصابني بسرعة 

والعافية. 
م���ن جانب آخ���ر، أعرب 
املجلس عن تهنئته الرئيس 
الباجي قائد السبسي رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة 
مبناسبة فوز اللجنة الرباعية 
الراعي���ة للحوار الوطني في 
تونس بجائزة نوبل للسالم 
لهذا العام، مشيدا مبا حققته 
اللجن���ة من إجنازات وطنية 
رفيعة جعلها محل استحقاق 
هذه اجلائزة سائال املولى عز 
وج���ل أن يحقق للجمهورية 
الشقيقة وشعبها  التونسية 
الكرمي كل ما تتطلع إليه من 

رفعة ومنو وازدهار.

التقارير  السياسية في ضوء 
املتعلق����ة مبجم����ل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي 
وبهذا الصدد أعرب املجلس عن 
اللذين  استنكاره لالنفجارين 
وقعا خ����ارج محط����ة القطار 
الرئيسية في العاصمة التركية 
أنق����ره يوم الس����بت املاضي، 
ودول����ة الكويت إذ تس����تنكر 
وتدين بش����دة هذين العملني 
اإلرهابيني اللذين استهدفا أرواح 

القانونية بشأن مشروع مرسوم 
بالترخيص بإنش����اء جامعة 
ميون����خ التقنية ف����ي الكويت 
ومشروع مرس����وم باملوافقة 
على مذكرة تفاهم بشأن الرعاية 
السكنية والبنية التحتية بني 
الكوي����ت وحكومة  حكوم����ة 

اجلمهورية الكورية. 
وقرر املجلس املوافقة على 
مشروعي املراس����يم ورفعهما 

لصاحب السمو األمير. 
كما بحث املجلس الشؤون 

صباح اخلالد بنتائج الزيارة التي 
قام بها للبالد فرانك شتاينماير 
وزير خارجية جمهورية أملانيا 
الصديقة والتي استعرض فيها 
أوجه العالقات الثنائية الوثيقة 
القائمة بني البلدين الصديقني 
وبحث آخر املس����تجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وجميع القضايا محل االهتمام 

املشترك. 
ث����م اطل����ع املجل����س على 
توصيت����ي جلن����ة الش����ؤون 

مثاال يحتذى وقدوة في االلتزام 
بالقانون ومعب����را عن اعتزاز 
املجلس بتلك املبادرة التي متثل 
رسالة واضحة لكل املشمولني 
بأحكام املرسوم بالقانون حلثهم 
على االلتزام بتقدمي إقراراتهم 
للذمة املالية على النحو الذي 
يتحقق معه الهدف املرجو من 

حتقيق محاربة الفساد. 
كما استمع املجلس إلى شرح 
قدمه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

أشاد س����موه باخلطوات التي 
اتخذته����ا وتتخذها الهيئة في 
مكافحة الفس����اد وحث سموه 
القياديني في  الوزراء وجميع 
األجهزة احلكومية لسرعة تقدمي 
كشف الذمة املالية للهيئة التزاما 
بأحكام املرسوم بقانون بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد. 
وفي هذا الصدد فقد أش����اد 
املجلس بتقدمي س����مو رئيس 
مجلس الوزراء إقرار الذمة املالية 
اخلاص بس����موه ضاربا بذلك 

س����مو رئيس مجلس الوزراء 
إل����ى أرض الوط����ن قادما من 
الواليات املتحدة األميركية بعد 
ترؤس����ه وفد الكويت املشارك 
ف����ي اجتماعات ال����دورة )70( 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
والتي عقدت بالواليات املتحدة 

األميركية مؤخرا. 
ومبناس����بة استقبال سمو 
رئيس مجلس الوزراء لرئيس 
وأعض����اء مجلس أمناء الهيئة 
العام����ة ملكافحة الفس����اد فقد 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قصر 
بيان برئاس����ة س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك، وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 

مبا يلي: 
يتق����دم مجلس الوزراء في 
مستهل اجتماعه بأسمى آيات 
التهان����ي والتبري����كات ملقام 
صاحب الس����مو األمير وسمو 
الكويتي  العهد والشعب  ولي 
الكرمي مبناس����بة قرب حلول 
العام الهجري اجلديد 1437 ه� 
القدير أن يعيد  مبتهال للعلي 
هذه املناس����بة باخلير واليمن 
والبركات واألمة اإلسالمية ترفل 

بأثواب العزة واالزدهار. 
ثم رحب مجل����س الوزراء 
بعودة صاحب الس����مو األمير 
إل����ى أرض الوط����ن قادما من 
الواليات املتح����دة األميركية 
بعد مشاركته في قمة التنمية 
املستدامة وقمة القادة ملواجهة 
التطرف واللتني عقدتا في األمم 

املتحدة � نيويورك. 
كما رح����ب املجلس بعودة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء 

املبارك استقبل رئيس مجلس 
إدارة شركة غازبروم الروسية

استقبل سمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
قصر بيان امس رئيس مجلس ادارة شركة غازبروم وممثل 
الرئيس الروسي اخلاص للتعاون مع منتدى البلدان املصدرة 

للغاز ورئيس الوزراء السابق لالحتاد الروسي د.فيكتور أ. 
زوبكوف والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 

حضر املقابلة نائب مدير ادارة اوروبا في وزارة اخلارجية 
د.راشد العدواني والسفير الروسي لدى الكويت ألكسي 

سولوماتني.

الكويت  أعلنت مؤسسة 
للتقدم العلمي فوز املشروع 
الكويتي »نظام وحدة التحكم 
الرئيسية.. سنو بول« على 
املستوى الدولي في اجلائزة 
العاملية للمحتوى اإللكتروني 
»جائزة القمة املعلوماتية«. 
وقالت املؤسسة في بيان 
صحافي امس ان مش���روع 
»سنو بول« الفائز عن مجال 
العلوم اإللكترونية هو ضمن 
الكويتية السبعة  املشاريع 
التي رشحتها املؤسسة من 
خالل جائزة الكويت للمحتوى 
اإللكترون���ي وحق���ق فوزا 
الكويت  جديدا يسجل اسم 

في احملافل الدولية. 
ان  البي���ان  وأوض���ح 
املشروع طوره كل من أحمد 
عبدالوهاب الصالح وناصر 
حياوي جاسم، الفتا الى ان 
املشاريع الكويتية املرشحة 
ضم���ن مج���االت اجلائزة 
تنافست مع مش���اريع من 
العالم وتأهل  مختلف دول 
للجوالت النهائية عدد منها 
ثم مت إعالن فوز 40 مشروعا 
من 24 دولة منهم املشروع 

الكويتي الفائز. 
وأضاف ان مشروع »سنو 
بول« عبارة عن أداة تعليمية 
إلكترونية لتعليم الصغار 
كيفي���ة برمجة الرجل اآللي 

)روبوت( بطريقة مبسطة 
ومشوقة جتذب الطلبة لتعلم 
البرمجة بطريقة غير تقليدية 
ما ميكنهم من التركيز على 
اإلبداع في كيفي���ة برمجة 
الروبوت دون التركيز على 
التي تكتب  البرمج���ة  لغة 

بطريقة جامدة. 
وذكر ان املؤسسة تولي 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
اهتماما كبيرا خصوصا مع 
التطور الهائل الذي نشهده 
يوميا في هذا املجال ومدى 
تأثيره على حياة األفراد بشكل 
كبير، مضيفا أن إطالق جائزة 
الكويت للمحتوى اإللكتروني 
كان نابعا من حرص املؤسسة 

وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير رئيس مجلس ادارتها 
على دعم وتشجيع املبادرين 
لتطوير مشاريع إلكترونية 
ذات محتوى إلكتروني ثري 
يس���اهم ايجابيا في حياة 
الكويتي  أف���راد املجتم���ع 
ويحمل هويت���ه ويخاطب 

اهتماماته. 
وقال البيان انه س���يتم 
تك���رمي الفائزي���ن في حفل 
خاص خالل املؤمتر الدولي 
الذي  للمحتوى اإللكتروني 
املقبل  سيقام خالل فبراير 
في مدينة شينزين الصينية 
في فعالية يحضرها نخبة من 
كبار املختصني من العالم. 

حقق فوزاً جديداً يسجل اسم الكويت في احملافل الدولية

أشاد بتقدمي رئيس الوزراء إقرار الذمة املالية اخلاص بسموه

فوز مشروع »سنو بول« بجائزة القمة املعلوماتية

د.هالل الساير

أك����د رئي����س مجل����س 
الهالل االحمر  ادارة جمعية 

د. هالل الساير اهمية التنسيق 
والتع����اون ب����ني اجلمعيات 
الوطنية لتقدمي املس����اعدات 
اإلغاثية للش����عب السوري 
الش����قيق ف����ي دول اجلوار 

لسورية. 
وقال الساير ل�»كونا« قبيل 
توجهه الى االردن للمشاركة 
في اجتماع يبدأ أعماله هناك 
غدا بعنوان »الش����راكة بني 
اجلمعيات الوطنية واالحتاد 
الدول����ي للصلي����ب والهالل 
االحمر« ان االجتماع يستهدف 
بصورة رئيسية بحث االزمة 
السورية ودعم الهالل االحمر 

االردني. 

واضاف ان االجتماع يأتي 
في إطار املشاورات املستمرة 
التي جتريها جمعيات الهالل 
االحم���ر العربية مع االحتاد 
الدولي للصليب والهالل االحمر 
لتنس���يق املواقف والبرامج 
ومواجهة التحديات التي تطرأ 

على الساحة اإلنسانية. 
أن اجلمعي����ات  وذك����ر 
اخلليجية تعتبر من »أكبر 
للمس����اعدات  املانح����ني« 
اإلنسانية على الساحة الدولية 
الى تطوير  وتس����عى دائما 
التع����اون فيما بينها  آليات 
للقيام باملسؤولية اإلنسانية 

امللقاة على عاتقها . 
الكويت أولت  وافاد بان 
موضوع الالجئني السوريني 

»ج����ل اهتمامه����ا« وصدرت 
توجيهات عن القيادة العليا 
وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير من أجل تقدمي كل أشكال 

الدعم لالجئني السوريني. 
الهالل  وقال الس����اير ان 
الكويت����ي يعم����ل  االحم����ر 
الس����تغالل قدراته بصورة 
أكبر واالس����تفادة من املزايا 
املتوافرة لديه لتعزيز الشراكة 
مع اآلخرين والتنسيق اجليد 
داخل ميادين العمل، مبينا ان 
ذلك سيؤدي ملستقبل أفضل 
وحركة إنسانية فاعلة تعمل 
على صون الكرامة اإلنسانية 
واحلد من شدة االستضعاف 
ف����ي املناط����ق والس����احات 

امللتهبة. 

الساير: التنسيق بني اجلمعيات العربية إلغاثة السوريني

تكرمي الفائزين
في حفل خاص 

فبراير املقبل


