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الشيخ جابر الخالد واألمير نايف بن عبدالعزيز وقعاها في المنامة أمس على هامش اجتماع دول جوار العراق

الكويت والسعودية توقعان اتفاقية التنقل بالبطاقة الذكية
الخالد: خطوة مباركة تيس�ر على مواطني البلدين وترجم�ة عملية لما يجب ان يكون عليه التعاون

وقعت دولة الكويت واململكة العربية الس����عودية على 
اتفاقية اليوم تهدف الى تنقل مواطنيهما بالبطاقة الذكية 
بني البلدين دون استخدام جواز السفر حيث ستدخل هذه 
االتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر واحد من  التوقيع عليها.

ومث����ل اجلانب الكويتي في مراس����م التوقيع على هذه 
االتفاقية التي نظمت على هامش االجتماع السابع لوزراء 
داخلية جوار العراق وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جاب����ر اخلالد في حني وقع عن اجلانب الس����عودي النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية األمير نايف 

بن عبدالعزيز ال سعود.
وأكد الوزير الشيخ جابر اخلالد في تصريح ل� )كونا( 
أهمية هذه االتفاقية ملا متثله اململكة من عمق استراتيجي 
واقتصادي لدولة الكويت وجس����ر للوصول الى بقية دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقال ان »هذه اخلطوة املباركة تأتي تيسيرا على املواطنني 
في كال البلدين وترجمة عملي����ة ملا ينبغي ان يكون عليه 

شكل التعاون«.
وشدد على أن هذه اخلطوة لن تكون األخيرة امنا هناك 
خطوات أخرى مستقبلية في كافة املجاالت شاكرا املسؤولني 
وقيادات وزارتي الداخلية في كال البلدين على ما بذلوه من 

جهد في سبيل اقرار هذه االتفاقية وحتقيق هذا النجاح.
من جهته قال مدير عام اجلوازات في اململكة السعودية 
سالم بن محمد البليهد في تصريح مماثل ان »هذه االتفاقية 
تأتي جتس����يدا الرادة أصحاب اجلاللة والس����مو قادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في تسهيل وتيسير 
تنقل مواطني دول املجلس فيما بينها وازالة العوائق التي 

حتول دون ذلك«.
وتابع قائال »كما تأتي في اطار سعي وزراء الداخلية في 
دول مجل����س التعاون الى اصدار العديد من القرارات التي 
تعزز أواصر التقارب بني دول املجلس في مختلف املجاالت 

وامليادين األمنية«.
وأك����د ان هذه االتفاقية تأتي تتويجا للعالقات األخوية 

القائمة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني.
وأوضح البليهد انه س����يتم وفق هذه االتفاقية السماح 
ملواطني البلدي����ن بالتنقل عبر املنافذ الرس����مية لكليهما 
ببطاقاتهم الشخصية وفقا للضوابط الواردة بنظام وثائق 

السفر والئحته التنفيذية.
وقال ان »العمل بهذه االتفاقية سيدخل حيز التنفيذ بعد 

الشيخ جابر اخلالد واألمير نايف بن عبدالعزيز يتبادالن وثائق االتفاقية بعد التوقيع عليها مرور ثالثني يوما من تاريخ التوقيع عليها«.

أكدت أن الكويت تحتاج إلى حالة من التوافق بين المواطن والتوجهات الحكومية

إقبال األحمد: اإلعالم التنموي ضرورة لتعزيز خطط التنمية
في إطار السعي نحو إحداث 
نوع من أنواع الش���راكة بني 
الدولة  املواطن ومؤسس���ات 
خصوصا فيما يتعلق بالقضايا 
اإلستراتيجية وفي إطار تعزيز 
التوجه التنموي الذي تشهده 
البالد منذ بداية العام احلالي، 
فق���د صرحت إقب���ال األحمد 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
ديفكوم الستشارات االتصال 
اإلس���تراتيجي والتنم���وي 
DevComm بأن العالم اليوم قد 
أصبح في سباق محموم نحو 
التقدم والنمو.. خاصة ان الدول 
املتقدمة أو التي تس���عى الى 
إحداث تنمية مستدامة تعمل 
على إشراك املواطن في قضايا 
مجتمعه بشكل مباشر، األمر 
الذي يح���دث نوعا من أنواع 
القوي بني املواطن  االرتباط 
ومجتمعه مما ينعكس إيجابا 
على عملية التنمية املستدامة 

في تلك املجتمعات.
ان  األحم���د  وأضاف���ت 
ه���ذا االرتباط ب���ني املواطن 

التنموية في أي  والتوجهات 
مجتم���ع يعتبر ه���و الوقود 
احملرك لسياسات التنمية في 
ذلك املجتمع وان املواطن هو 
الداعم األول والساعد األقوى 

في كل خطط التنمية.
وش���ددت األحمد على ان 
العالم العربي قد أصباح اآلن 
في حاجة ماسة الى مؤسسات 
اتصالي���ة متخصصة تخدم 
التوجه���ات التنموية خاصة 
في ه���ذه املرحلة الدقيقة من 
عمر عاملنا العربي، مش���ددة 
على ان الكويت من أكثر الدول 
استعدادا ملثل هذه التوجهات 
االستثمارية التي تنشد االرتقاء 
باملستوى العام للمجتمع نظرا 
ملا تتمتع به الكويت من أجواء 
دميوقراطية ورغبة حقيقية 

نحو التقدم والنمو.
وأكدت على ان الكويت اآلن 
حتتاج الى حالة من التوافق بني 
املواطن والتوجهات احلكومية، 
السيما التوجه التنموي الذي 
ننش���د من ورائ���ه االزدهار 

واملشاركة في أنشطة مختلفة 
متصلة بعملية التنمية وكذلك 
أف���كار ومقترحات،  تق���دمي 

خصوصا من جانب النخب.
انه دعما  وأضافت األحمد 
ألفكار وتوجهات التنمية في 
املنطقة فقد قمنا � بالتعاون مع 
مجموعة من اخلبراء املختصني 
في مج���ال االتصال التنموي 
� بتأس���يس ش���ركة ديفكوم 
املتخصصة في تقدمي اخلدمات 
اإلعالمية التنموية، مش���يرة 
الى ان ديفكوم تقدم مجموعة 
م���ن اخلدم���ات االتصالي���ة 
اإلعالمية التي تتضمن تطوير 
اإلس���تراتيجيات االتصالية 
واإلبداعية وإس���تراتيجيات 
التسويق االجتماعي وتسويق 
القضاي���ا وتدري���ب وتأهيل 
الكوادر وبرامج املس���ؤولية 
االجتماعي���ة وبرام���ج إدارة 
األزم���ات وإدارة احللق���ات 
التناقش���ية وورش العم���ل، 
إع���داد ومراجعة  الى  إضافة 
امل���واد اإلعالمي���ة املطلوبة 

إلس���تراتيجيات االتص���ال 
التنموي.

م���ن جانب آخر، أش���ارت 
األحمد الى ان شركة ديفكوم 
ستصدر تقريرا يوميا يتضمن 
موجزا ألهم ما جاء في الصحافة 
اليومية خصوصا ما يتعلق 
بالتنمية ومشاريعها، مؤكدة 
على ان ه���ذا التقرير اليومي 
هو احد األنشطة املهمة التي 
تعتبر رص���دا يوميا لعملية 
التنمية وم���ا يصاحبها من 
حراك سياس���ي واقتصادي 

واجتماعي.
وأضافت ان وجود مؤسسة 
مثل ديفكوم في السوق الكويت 
سيفتح املجال أمام العديد من 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
وغير احلكومية من أجل إعادة 
رس���م سياس���اتها اإلعالمية 
واالتصالية وفق مفهوم خدمة 
املجتمع أوال وأخيرا ومن خالل 
البحث  االعتماد على طريقة 
التي ال ش���ك تعطي  العلمي 

نتائج واقعية وفعالة.

والتق���دم ووضع الكويت في 
مصاف الدول احلديثة.

واستطردت األحمد قائلة 
ان مؤسسات اإلعالم التنموي 
تهدف في األس���اس الى رفع 
مستوى وعي املواطن العادي 
بل���ده وتعمل دائما  بقضايا 
وبشكل أساس���ي على جذب 
املواطن لالنخ���راط في هذه 
القضايا من خالل خلق حالة 
املهمة  القضايا  حوار ح���ول 

أقبال األحمد

الدعيج يستقبل فريق العمل التطوعي
لضاحية علي صباح السالم بمحافظة األحمدي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج لدى استقباله القائمني على اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم

استقبل محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
بديوان عام احملافظة رئيس اللجنة البيئية التطوعية 
لضاحية علي صباح السالم م.عبداهلل حمد ضويان 
ونائب الرئيس د.فهد العازب وعضو اللجنة عبداهلل 
ش����رار، وقد تناول اللقاء التعارف على أهداف فريق 
العمل التطوعي واألنشطة واخلطط املستقبلية للجنة 
والعمل على استكمالها وذلك بالتنسيق واملتابعة مع 
اجلهات احلكومية املختصة وبدعم من محافظ األحمدي 
الذي أبدى استعداده وتشجيعه الكامل لفريق العمل 

ومساندته لألفكار واآلليات املطروحة ومتنى لفريق 
العمل التوفيق والنجاح في مهمتهم في خدمة املنطقة 
وأهليها كونها تعد أول زيارة لفريق العمل، وهو في 
بداية تأسيسه، وهذا الفريق منبثق عن مركز العمل 
التطوعي الذي تترأس����ه الشيخة أمثال األحمد. وفي 
ختام اللقاء قّدم فريق العمل الشكر واالمتنان للمحافظ 
الش����يخ د.إبراهيم الدعيج حلسن االستقبال وتقدمي 
الدعم الكامل لهذه األنشطة التي تخدم أهالي ضاحية 

علي صباح السالم ووطنا الغالي الكويت.


