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وزراء الشؤون الثقافية بدول التعاون بعثوا ببرقية شكر لصاحب السمو

رفع الى مقام صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، الوزراء املسؤولون عن الشؤون 
الثقافية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، برقية شكر اثر املشاركة في اجتماعهم 
السادس عشر الذي استضافته الكويت مؤخرا 
عبروا فيها عن اس���مى آيات الشكر والعرفان 
للرعاية الكرمية من لدن سموه، لهذا االجتماع 

ومل���ا حظوا به من حفاوة وتك���رمي في بلدهم 
الثان���ي الكويت وعلى دعم س���موه املتواصل 
لالنشطة الثقافية املشتركة ولكل ما فيه خير 
لدول املجلس ودفع املس���يرة املباركة متمنني 
لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد 
من التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة 

والرشيدة.

سمو نائب األمير خالل لقائه أحمد الهارون ووزراء البيئة اخلليجيني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال ملك مملكة سوازيالند

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال ملك مملكة سوازيالند لدى وصوله للبالد

سموه التقى الخالد وسفيرنا في مصر ووزراء البيئة الخليجيين وملك مملكة سوازيالند 

نائب األمير: تفعيل العمل الخليجي المشترك
إليجاد حلول تحّد من المشاكل البيئية

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس وزير الداخلية 

الشيخ جابر اخلالد.
واس���تقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس السفير 
علي سلمان الهيفي سفيرنا لدى 

دولة قطر الشقيقة.
كما استقبل سمو نائب األمير 

وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
اجلابر بقصر بيان صباح امس 
وزي���ر التجارة والصناعة احمد 
الهارون وبرفقته وزراء شؤون 
البيئة في دول مجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربي���ة وذلك 
مبناسبة انعقاد االجتماع الرابع 
عش���ر لوزراء شؤون البيئة في 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 

العربية واملنعقد في الكويت.
وقد رحب سموه بالوزراء في 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
بلدهم الثاني الكويت، مؤكدا سموه 
على اهمية احملافظة على البيئة 
ومواردها الطبيعية وعلى ضرورة 
تفعيل العمل البيئي واخلليجي 
املشترك باملشاركة مع املجتمع 
الدولي واخلروج بحلول للحد من 
املشاكل البيئية املختلفة مشددا 
سموه على ضرورة غرس الشعور 
الفردية واجلماعية  باملسؤولية 
جتاه االهتم���ام باحملافظة على 
موارد البيئة، متمنيا لهم التوفيق 
والس���داد واخلروج بتوصيات 
بناءه تسهم في حتقيق التنمية 
املستدامة ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
الوكيل  املقابل���ة  وقد حضر 
املراس���م  لش���ؤون  املس���اعد 
والتشريفات بديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك صباح السالم 
ومدير مكتب س���مو ولي العهد 

د.فهد فالح املصيريع.
إلى ذلك، استقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وبحضور س���مو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد بقصر بي���ان أمس امللك 
الثالث مل���ك مملكة  مس���واتي 
س���وازيالند الصديق���ة والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وق���د مت خالل اللق���اء بحث 
العالقات املتمي���زة بني البلدين 
الصديقني وس���بل تعزيزها في 
مختل���ف املج���االت مب���ا يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
وقد حضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح واملستشار بديوان سمو 
الوزراء ورئيس  رئيس مجلس 
بعثة الشرف املرافقة د.اسماعيل 

الشطي وكبار املسؤولني بديوان 
سمو ولي العهد.

وأقام سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان ظهر أمس مأدبة غداء على 
شرف امللك مسواتي الثالث ملك 
مملكة سوازيالند الصديقة والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وكان امللك مسواتي الثالث ملك 
مملكة سوازيالند الصديقة والوفد 
املرافق له وصل البالد امس في 
زيارة تستغرق عدة أيام، وكان 
في مقدمة مستقبليه على أرض 
مطار الكويت الدولي سمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الش���يخ عل���ي اجلراح 
واملستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة د.اسماعيل الشطي 
وعدد من الش���يوخ واحملافظني 
واملستشارين بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء وكبار قادة اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني وكبار 

املسؤولني بالدولة.

السفير عبدالعال القناعي

القناعي: نأمل مساهمة جميع الدول
في دعم صندوق مشاريع »الخاص«

المطيري: »األبحاث« يسعى إلى تحقيق 
الريادة في األسواق العالمية بحلول 2030

دارين العلي
أعلن مدي���ر عام معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري ان املعهد بدأ خطوات فعلية لتحويل 
انشطته املتعلقة باألبحاث والتطور التكنولوجي نحو 
ثقافة اإلجناز والتميز سعيا الى حتقيق الريادة في 

االسواق العاملية بحلول العام 2030.
ولفت املطيري امس خالل افتتاح ورش���ة عمل 
مشتركة مع معهد صناعة املعلوماتية بتايوان حول 
التطبيقات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات والتقنيات 
الصديقة للبيئة والطاقة الى ان املعهد تبنى خالل 
العامني املاضيني مشروع التحول االستراتيجي الذي 
يهدف الى حتويله الى مؤسسة بحثية تتبنى احدث 
التقنيات، وتضع عمالءها على قائمة أولوياتها، وذلك 
عن طريق التصدي للمتطلبات الرئيسية واملشاكل 

والفرص املتاحة في الكويت.
وبني ان املعهد قام لتحقيق غايته بطرح مبادرات 
ومه���ام مختلفة بالتع���اون مع مؤسس���ات دولية 
مرموقة إلعادة هيكلته، وإعادة تنظيم دورة العمل 
به، وحتديث مرافقه املختلفة، ومن اهم اشكال هذا 
التطوير والتحديث م���ا يتعلق مبجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حي���ث يؤمن املعهد ان هذا 
املجال هو العصب الرئيس���ي للعمل داخل إدارات 
ودوائر املعهد، الفتا الى ان هذه التقنيات تعمل على 
مساعدة احلكومات على إجناز مهامها بأسلوب أكثر 

فاعلية وكفاءة وه���ذا دفع املعهد الى جعل حتديث 
وتطوي���ر البنية التحتي���ة لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت على رأس أولوياته.
وذكر املطيري أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
س����اهمت في التوصل الى اساليب جديدة في مجال 
التواصل فيما بني االفراد والتواصل بني االفراد وممثلي 
قطاع االعمال والتواصل فيما بني ممثلي قطاع األعمال 
بعضهم البعض، مما ادى الى ظهور جيل جديد من 
املجتمع اإللكتروني، واحلكومة اإللكترونية، وقطاع 
األعمال اإللكتروني، واخلدمات اإللكترونية، معتبرا 
ان استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 
املجاالت احلكومية والتعليمية، ومجاالت قطاع األعمال، 
والنقل، واالتصاالت والصحة واألمن واملجاالت املالية 
والبيئية، ادى الى حدوث تطور في النمو االجتماعي 

والثقافي واالقتصادي في جميع انحاء العالم.
وأضاف يواجه العالم حتديات جديدة يوما بعد 
يوم، فاملواضيع املتعلقة باالحتباس احلراري والزالزل، 
والكوارث واخت���الل التوازن البيئي، وازمة الطاقة 
ونقص الغذاء.. إلخ، اصبحت تتصدر الصحف اليومية، 
وقد حدث تطور بارز في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في مجال التصدي لهذه القضايا، مؤكدا 
احلاجة الى تثقيف أنفسنا في هذه املجاالت، واتخاذ 
اإلجراءات املناسبة الستخدام أحدث التطورات في 

مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

بي���روت � كون���ا: أع���رب 
سفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعي عن االمل في ان تتغلب 
الدول العربية على ظروفه���ا 
وتساهم حسب امكانياتها في 
دعم صندوق متوي���ل مشاريع 
القطاع اخل������اص الصغيرة 
واملتوس���طة ف���ي الوط������ن 

العرب��ي.
جاء ذلك في تصريح للقناعي 
ل� »كونا« قبل انعقاد االجتماع 
االول ملجلس االشراف وممثلي 
الدول املس���اهمة في احلساب 
املقرر في  اخلاص للصندوق 
ال� 18 من الش���هر اجلاري في 

الكويت.
وأكد القناعي أهمية توفير 

الالزمة لدعم  املالي���ة  املوارد 
القطاع  ومتوي���ل مش���اريع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة 

في الوطن العربي ومن بينها 
لبنان لضمان التنمية املستدامة 

في الدول العربية.
واوضح ان اطالق عمل هذا 
الصندوق يه���دف الى توفير 
اآلالف من فرص العمل للشباب 
العربي وحثهم على البقاء في 

اوطانهم وتنميتها.
يذك���ر ان دولة الكويت قد 
العربية  القم���ة  اس���تضافت 
االقتصادي���ة والتنموي���ة في 
يناير من الع���ام 2009 حيث 
الس���مو األمير  أعلن صاحب 
عن مبادرة انش���اء صندوق 
لدعم ومتويل مشاريع القطاع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة 

في الوطن العربي.


