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الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة املجلس أمس بحضور الشيخ أحمد الفهد واملستشار راشد احلماد وروضان الروضان

د. محمد العفاسي ود. محمد البصيري خالل االجتماع

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه نظيره د.بالدوين سبنسر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم احلاكم العام النتيغوا وبربودا لويز ليك تاك رسالة األمير

الشيخ د.محمد الصباح خالل توقيع اتفاقية املشاورات الثنائية بني وزارتي اخلارجية في البلدين

سمو ولي العهد خالل لقائه حسني احلريتي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بيان امس رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه وزير املواصالت ووزير الدولة 

لشؤون مجلس االمة محمد البصيري.
واستقبل سموه رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 

محمد اخلالد.
كما استقبل سموه مختار الرقة ناصر هايف احلويلة 
ومختار منطق���ة صباح الناصر مهنا بن مس���فر ال 

شريفة احليان.
واستقبل سموه عضو مجلس االمة النائب حسني 

احلريتي.

كم���ا است��قبل س��موه الفلكي عادل حسن السعدون 
حي���ث اه���دى س������موه كت����ابا بعنوان »موسوعة 
االوائل الكويتية« وكتابا بعنوان »الكويت في اخلرائط 
القدمية« وقد شكره س���موه على اجلهود التي بذلت 
من���ه في اعداد هذه املوس���وعة متمنيا ل���ه التوفيق 

والنجاح.

سموه التقى مختاري الرقة وصباح الناصر وتسّلم كتابًا من السعدون

ولي العهد استقبل المبارك والبصيري والخالد

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس 
رئيس مجل���س الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د ببرقي���ة تهنئة ال���ى الرئيس نيكوال 

ساركوزي رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة 
عبر فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وللبل���د الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو هنأ فرنسا بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد والمبارك

سانت جونز � كونا: اجتمع 
صباح امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع 
احلاكم العام ألنتيغوا وبربودا 
لويز ليك تاك وبحضور أعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لسموه. 

ونقل سموه لها رسالة خطية 
الس���مو األمير  من صاح���ب 
الشيخ صباح األحمد تتناول 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في 

شتى املجاالت.
كما نق���ل س���موه حتيات 
صاحب الس���مو األمير وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
لها ولش���عبها ومتنياتهما له 

باالزدهار والتقدم. 
كما التقى سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد امس نظيره 
د.بالدوين سبنسر مبقر رئاسة 
الوزراء في العاصمة س���انت 

جونز )انتيغوا وبربودا(.
وجرى خالل اللقاء استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وبحث سبل تعزيزها 
اضافة الى القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
هذا وعقد سموه وبحضور 
املرافق  الرسمي  الوفد  أعضاء 
جلسة مباحثات رسمية حضرها 
الى جانب رئيس وزراء انتيغوا 
وبربودا أعضاء احلكومة حيث 
القضايا  تناول���ت مخ��تل���ف 
الثنائي���ة ومن بينه���ا تعزيز 
التعاون في املجاالت السياسية 
والتجاري���ة  واالقتصادي���ة 
الى بحث  والثقافية، اضاف���ة 
مجاالت تعاون القطاع اخلاص 
الكويتي واالستفادة من خبراته 
في مش���اريع التنمية والبنية 
التحتية اضافة الى املش���اريع 

السياحية.
وعقب املباحثات أقيم حفل 
لتوقيع خمس اتفاقيات للتعاون 

وهي على النحو التالي:
1 - مذك���رة تفاهم بش���أن 
اقامة املش���اورات الثنائية بني 
وزارة خارجية الكويت ووزارة 

سموه سّلم الحاكم العام رسالة من صاحب السمو حول العالقات الثنائية

رئيس الوزراء بحث مع نظيره في أنتيغوا وبربودا
دعم التعاون الثنائي اقتصاديًا وسياسيًا وتجاريًا

توقي�ع 5 اتفاقي�ات ومذك�رة تفاهم  للتع�اون بين البلدي�ن في جمي�ع المجاالت
إطالق ش�بكة الكويت المعلوماتية في احتفال بشهر رمضان

خارجية انتيغوا وبربودا وقعها 
الش���يخ د.محمد  الكويت  عن 
الصب���اح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وعن 
انتيغوا وبرب���ودا د.بالدوين 
سبنسر  رئيس الوزراء ووزير 

اخلارجية.
للتع���اون  اتفاقي���ة   -  2
االقتصادي والفني وقعها عن 
الكويت مصطفى الشمالي � وزير 
املالية وع���ن انتيغوا وبربودا 
هارول���د لوف���ل � وزير املالية 
واالقتصاد والشؤون االدارية 

العامة.
3 - اتفاقية للتعاون التجاري 
وقعها عن الكويت أحمد الهارون 
� وزي���ر التج���ارة والصناعة 
وعن انتيغوا وبربودا هارولد 
لوفل � وزير املالية واالقتصاد 

والشؤون االدارية العامة.
4 - اتفاقية بشأن التعاون 
الثقاف���ي والفن���ي وقعها عن 
الكويت خالد اجلاراهلل � وكيل 
وزارة اخلارجية وعن انتيغوا 
� وزير  وبربودا جون ماقنلي 
املدني  الس���ياحة والطي���ران 

والثقافة.
5 - اتفاقية بشأن اخلدمات 

اجلوي���ة وقعها ع���ن الكويت 
ب���در بوطيب���ان � رئيس عام 
املدني  العامة للطيران  االدارة 
باإلنابة وعن انتيغوا وبربودا 
جون ماقنلي � وزير السياحة 

والطيران املدني والثقافة.
هذا وأقام د.بالدوين سبنسر 
رئيس وزراء انتيغوا وبربودا 
حفل استقبال على شرف سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د والوفد املرافق 
لسموه، حضر احلفل حاكم عام 
انتيغوا وبربودا لويس تيك تاك 
وكبار املسؤولني في احلكومة 
وسفراء الدول املعتمدون لدى 

انتيغوا وبربودا.
وكان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه 
وصل الى العاصمة سانت جونز 
)انتيغ���وا وبربودا( بعد ظهر 
اول من امس في مستهل جولته 
الرسمية التي تشمل عددا من 

دول أميركا الالتينية.
وكان في مقدمة مستقبلي 
سموه لدى وصوله ارض املطار 
د. بالدوين سبنسر رئيس وزراء 
انتيغوا وبربودا وعدد من كبار 

املسؤولني بالدولة حيث جرى 
لسموه استقبال رسمي حافل 
عزف خالله السالمان الوطنيان 
للبلدين ثم استعرض حرس 

الشرف.
وأكد وكيل وزارة اخلارجية 
خالد ال��جاراهلل ف����ي تص��ريح 
ل� »كونا« ان ه���ذه اجلولة تأتي 
في اط���ار حرص الكويت على 
تنمية وتعزي����ز ع��الق����اتها 
مع جم���ي���ع دول الع��الم مبا 
يحقق مصلحة الكويت ويؤكد 
الدولي���ة في احملافل  مكانتها 

الدولية.
وق���ال اجلاراهلل ان س���مو 
رئيس مجلس الوزراء سينقل 
حتيات صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الدول الصديقة  الى قادة هذه 
التي ترتبط مع الكويت بعالقات 

وطيدة.
وأضاف ان الكويت حرصت 
عبر مس���يرة عالقتها الدولية 
الطويلة على تنمية عالقاتها 
اخلارجية وكانت س���باقة في 
تدعيم سبل التعاون مع مختلف 
دول العالم في كثير من املجاالت 

التي تخدم مصالح الكويت وهذه 
الدول الصديقة.

وأكد اجلاراهلل أهمية فتح 
آفاق جديدة للتعاون مع دول 
العالم وتنسيق املواقف في جميع 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية مبا يسهم في تنفيذ 
التنموي���ة الطموحة  خططنا 
وحتقيق رؤية صاحب السمو 
األمير بتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري دولي.
وأشار الى ان حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري يتطلب 
تعميق العالقات والروابط مع 
مختلف دول العالم واالستفادة 
من جتاربها االقتصادية الناجحة 
والتعاون معها في مجال تبادل 

اخلبرات واألفكار.
وقال ان دول أميركا الالتينية 
بتنوع مصادرها االقتصادية 
العديد  والطبيعية اس���تطاع 
منها ان يحق���ق تطورا كبيرا 
في مختلف املج���االت وهناك 
مناذج ناجح���ة وواعدة ميكن 
االستفادة منها في مجاالت عدة 
مبا يحقق مصالح الكويت العليا 
ويوط���د عالقاتها الثنائية مع 

هذه الدول. 

محمد الصباح تلقى 
رسالة من وزير الخارجية 

والتعاون الدولي الغيني
تلق���ى نائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من 
وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي في جمهورية غينيا 
بيس���او اديلنو مانو كيتا 
تتعلق بالعالقات الثنائية 
ب���ني البلدي���ن الصديقني 
والقضاي���ا محل االهتمام 

املشترك.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح أمس في قصر 
بيان برئاس���ة رئيس مجلس 
الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
وقال وزير الدولة لشؤون 
مجل���س ال���وزراء روض���ان 
الروضان في تصريح صحافي 
بعد االجتماع ان املجلس استهل 
أعماله باالطالع على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو األمير 
من بيل كلينتون الرئيس األسبق 
للواليات املتح���دة األميركية 
والتي تعلق���ت باجلهود التي 
يقوم بها ملؤسسة كلينتون في 

إطار مهامها اإلنسانية.
الروضان  الوزير  وأضاف 
انه وفي اطار اجلهود املبذولة 
لتنفيذ مضامني اخلطة التنموية 
وإجناز مش���اريعها وحتقيق 
الوطنية املنش���ودة  الغايات 
وم���ن بينه���ا االرتق���اء بأداء 
اخلدمات احلكومية وتطوير 
اداء االجهزة املختلفة وتسريع 
وتسهيل اجناز مصالح وخدمات 
املواطنني في مختلف املجاالت 
من خالل االس���تخدام االمثل 
لتقنية املعلومات فقد عرض 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد اخلطوات املبذولة 
الجناز مشروعي نظام التراسل 
االلكتروني والنظ���ام املرئي 
الثنائي وسبل تسريع اجناز 

خدمات ومصالح املواطنني.
كم���ا اس���تمع املجلس الى 
شرح من كل من رئيس جهاز 
متابعة االداء احلكومي الشيخ 
محمد العب���داهلل ومدير عام 
جه���از تكنولوجيا املعلومات 
علي محمد الشريدة لإلجراءات 
املتعلق���ة بهذين  التنفيذي���ة 
املشروعني ومتطلبات التنفيذ 
الكفيل���ة بتحقي���ق االهداف 

املنشودة.
وقد أش���اد املجل���س بهذه 
اخلط���وة االيجابي���ة وكلف 
جه���از تكنولوجيا املعلومات 
الالزمة  اس���تكمال اإلجراءات 
إلجنازه���ا وح���ث اجله���ات 
احلكومية املعنية على اجناز 
املطلوب منها لتحقيق الفائدة 
املرجوة مبا ينعكس إيجابا على 
خدمات الدولة وتسهيل مصالح 
املواطنني واملقيمني في مختلف 

اجلهات احلكومية.
كما بحث املجلس الشؤون 
التقارير  السياسية في ضوء 
التطورات  املتعلقة مبجم���ل 

الورقي في  تقنني االستخدام 
املراس���الت واالعتم���اد على 
الشبكة االلكترونية في عملية 
تبادل املعلوم���ات والبيانات 
والوثائق وغيره���ا من اجل 
تطوير اخلدمات التي تقدمها 
اجلهات احلكومية للمواطنني 

واملقيمني.
من جانب آخر، أعلن الوزير 
البصيري ان اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات سيطلق 
شبكة الكويت املعلوماتية في 
احتفال يقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في شهر رمضان 

املبارك.
وقال ان »ش���بكة الكويت 
املعلوماتي���ة هي اس���تمرار 
البواب���ة االلكترونية  خلدمة 
للكويت التي ستربط اكثر من 
54 جه���ة حكومية الكترونيا 
بهدف الوصول الى مس���توى 

التعامل الالورقي«.
وأضاف الوزير البصيري انه 
اذا احتاجت اي جهة حكومية 
او  ألي معلومة ع���ن بيانات 
وثائق ملعاملة اي مراجع سواء 
كان مواطنا او مقيما من جهة 
ف���إن بامكان  حكومية اخرى 
هذه اجلهة احلكومية تخفيف 
االدارية  الروتينية  االجراءات 
والورقية على املراجع من خالل 
تبادل املعلوم���ات والبيانات 
والوثائق الرسمية عبر الشبكة 

االلكترونية.
وأوضح ان شبكة الكويت 
املعلوماتي���ة ستش���مل كل 
اخلدمات التي تقدمها الوزارات 
واملؤسسات واجلهات احلكومية، 
مضيف���ا ان ه���ذه اخلدمة ال 
تقتصر على الوزراء والوكالء 
فقط بل س���تكون في متناول 
جميع املسؤولني في اجلهات 

احلكومية.

الراهنة على الساحة السياسية 
عل���ى الصعيدي���ن العرب���ي 

والدولي.
إلى ذلك، قال وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
البصيري ان  االمة د.محم���د 
ال���وزراء وافق امس  مجلس 
البدء باستخدام نظامي  على 
التراسل االلكتروني واالتصال 
املرئي الثنائي )الهاتف املرئي( 

في اجلهات احلكومية.
الوزير البصيري  واوضح 
ل� »كون���ا« عق���ب االجتماع 
االسبوعي ملجلس الوزراء ان 
النظامني االلكترونيني  هذين 
التواصل  »يتيح���ان اج���راء 
االلكتروني والهاتفي مباشرة 
بني ال���وزراء بعضهم ببعض 
وبني كل وزير ووكالئه في كل 

وزارة«.
وذك���ر ان تطبي���ق هذين 
النظامني هو م���ن منظومات 
احلكومة االلكترونية املعتمدة 
في خط���ة التنمية مضيفا ان 
العمل جار الستكمال اجراءات 
اجناز هذين النظامني في جميع 

اجلهات احلكومية.
وقال البصيري ان النظامني 
سيوفران للقياديني في الوزارات 
دوائر تلفزيونية مغلقة ستكون 
بداي���ة بني ال���وزراء بعضهم 
ببعض وبني كل وزير ووكيل 
وزارته ووكالئه املساعدين في 
كل وزارة بحيث تكون هناك 
منظوم���ة الكترونية متكاملة 
مضيفا انه مت تركيب االجهزة 
االلكترونية املطلوبة لتكون 
مهيأة الستخدام النظامني في 
عدد من اجله���ات احلكومية 
وجار اس���تكمال االجهزة في 

باقي اجلهات.
اله���دف من  ان  واض���اف 
هذين النظام���ني هو احلفاظ 
على الوقت واجلهد ومحاولة 

بهدف تسريع إنجاز خدمات ومصالح المواطنين

مجلس الوزراء وافق على استخدام التراسل 
اإللكتروني واالتصال المرئي بالجهات الحكومية


