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شعار امللتقىماضي اخلميسد.رشيد احلمد

الشطي تقدم مودعيه على أرض المطار

ملك سوازيالند اختتم زيارته للبالد

الحمد: اهتمام الملتقى اإلعالمي بالشباب 
نقطة مضيئة على الطريق الصحيح

أكد سفيرنا لدى مصر ووزير التربية ووزير 
التعليم العالي األسبق د.رشيد احلمد على عمق 
فكرة إقامة »ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب 
وجائزة اإلبداع االعالمي« الذي ينطلق في الفترة 
من 19ـ  20 يناير املقبل في جامعة الكويت، مشيدا 
بجهـــود هيئة امللتقى االعالمـــي العربي في دفع 
وبلورة الفكرة وتبنيها وابراز معاملها والعمل على 
النهوض مبجال اإلعالم واثراء شباب االعالميني 
بكل فنون االعالم وكل التجارب التي تدفع بهم الى 

تبوؤ مناطق مضيئة في سماء االعالم.
وقال احلمد ان رعاية صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد مللتقى الشـــباب تشعرنا 
جميعا بضرورة التكاتف وبذل املزيد من اجلهد 
جتاه ابنائنا ونستشـــعر مـــن رعايته الكرمية 
واهتمامه بكل ما يتعلق بالشباب مدى التقصير 
من جانبنا مهما بذلنا من اجلهد، فصاحب السمو 
على كثرة مسؤولياته وانشـــغاله الدائم بأمور 
الدولة جنده يولي شبابنا جل اهتمامه البنائه من 
شباب اجلامعات وطاملا شدد على ضرورة تذليل 
العقبات التي حتول دون حتقيق ابنائنا الشباب 

لطموحاتهم وتطلعاتهم.
وأبـــدى احلمد إعجابه بفكـــرة جائزة االبداع 
االعالمي للشباب، مشيرا الى انه من خالل سنوات 
عمله الديبلوماســـي ومتابعتـــه املكتب الثقافي 
املختص مبتابعة شؤون الطلبة في مصر استطاع 
ان يلمس عن قرب مدى حاجة الطالب والطالبات 
الى مسابقة أو حافز يعمل على إذكاء روح املنافسة 
بداخلهم وحتضيـــر ملكاتهم وقدراتهم اإلبداعية 
وهـــو ما وجده واضحا جليا فـــي جائزة اإلبداع 

االعالمي للشباب وهي املسابقة املقامة ضمن انشطة 
امللتقى، مبديـــا اعجابه باملعرض الذي يقام على 
هامش امللتقى قائال »ان هذه اخلطوة تفتح املجال 
امام طلبتنا للتحليق في ســـماء اإلبداع اإلعالمي 
وتعمـــل على ان يتفتق الذهن بكل ما في جعبته 
من أفكار وطروحات، وعبـــر عن عميق تقديره 
لكل املؤسســـات اإلعالمية واالقتصادية الراعية 
واملشاركة في انشطة املعرض«. من جانبه عبر 
األمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي ماضي 
اخلميس عن امتنانه الهتمام السفير د.رشيد احلمد 
بكل ما يخص االعالم واالعالميني وموجها شكره 
العميق على متابعته لكل ما يطرأ من مستجدات 
على النواحي التنظيمية مللتقى الكويت اإلعالمي 
األول للشباب الفتا الى انه ملس مدى إحاطة السفير 
وإملامه بأنشطة امللتقى وندواته بشكل تفصيلي 
مما اشعر القائمني على تنظيم امللتقى بأن عملهم 
يلقى صدى لدى الشخصيات العامة التي حتظى 
بكل االحترام على املســـتوى احمللي والعربي ما 

مثل دافعا لنا لبذل املزيد من اجلهد.
وختم األمني العام لهيئة امللتقى االعالمي العربي 
القول بالتطرق إلى آخـــر التحضيرات اخلاصة 
مبلتقى الكويت االعالمي األول للشباب قائال: »إن 
العمل يسير على قدم وساق للتنسيق فيما بني 
اللجنة التنفيذية للملتقى واجلامعات املشاركة، 
كذلك يجري العمـــل على تنظيم مؤمتر يتم فيه 
إطالع وسائل اإلعالم على آخر اخلطوات التنظيمية 
اخلاصة بامللتقى وذلك بعد أن ملســـنا مدى إقبال 
شباب قســـم اإلعالم في مختلف اجلامعات على 

املشاركة في انشطته«.

ينطلق 19 يناير المقبل برعاية صاحب السمو

د.إسماعيل الشطي في وداع ملك سوازيالند مسواتي الثالث قبيل مغادرته

الشيخ جابر اخلالد مصافحا مستقبليه من قيادات قطاع تكنولوجيا املعلومات بحضور الوكيل املساعد الشيخ مشعل اجلابر

غادر امللك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيالند 
الصديقة والوفد املرافق له البالد امس بعد زيارة 

استغرقت عدة ايام.
وكان فـــي مقدمة مودعيه علـــى ارض مطار 
الكويت الدولي املستشـــار بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشـــرف املرافقة 
د.اسماعيل الشطي وعدد من الشيوخ واحملافظني 
واملستشارين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
وكبار قيادات اجليش والشرطة واحلرس الوطني 

وكبار املسؤولني بالدولة.

استعرض مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات

الخالد: سرعة مواكبة التطور التكنولوجي
لتعزيز الجانب األمني إلدارات »الداخلية«

قام وزير الداخلية الفريق م.الشـــيخ جابر اخلالد بزيارة مفاجئة لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مقـــر اإلدارة العامة لنظم املعلومات، 

وذلك ضمن جوالته التفقدية املفاجئة لقطاعات الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر امس انه كان على رأس مستقبليه 
وكيل الوزارة لشؤون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشيخ مشعل اجلابر 

واملديرون في اإلدارات التابعة للقطاع.
واستعرض الشيخ جابر اخلالد اثناء اجتماعه مع مسؤولي القطاع املشاريع 
احلالية واملستقبلية ضمن برنامج عمل احلكومة وقدم توجيهاته وإرشاداته 

لتلك املشاريع.
كما استعرض املوقع اإللكتروني بوزارة الداخلية واخلدمات املتعددة التي 
يقدمها املوقع للمواطنني واملقيمـــني وأثنى على املوقع ملا يقدمه من خدمات 

تسهيال خلدمة املواطن.
وناقش االحتياجات واملعوقات التي تؤخر سير العمل في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات وأبدى تفهمه لها واملساعدة في تذليل تلك املعوقات لسرعة مواكبة 

التطور التكنولوجي تعزيزا للجانب األمني لباقي إدارات الوزارة.
وأكد الشـــيخ جابر اخلالد خالل اللقاء دعم القيادة السياسية الال محدود 
ألجهزة وزارة الداخلية األمنية واخلدمية وتقدمي الشكر للواجب الذي تقوم 
بـــه تلك االجهزة على أكمل وجه، مشـــددا للحضور علـــى أهمية العمل على 

مواكبة كل جديد ومتطور.
وقام في نهاية اللقاء بتوجيه الشكر للعاملني في قطاع تكنولوجيا املعلومات 
ومتنى لهم املزيد من التقدم والرقي والتطور التكنولوجي واألمني واخلدمي 

حتت رئاسة وكيل القطاع الشيخ مشعل اجلابر.

الشيخ فيصل احلمود متحدثا إلى وسائل اإلعالم

تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو في اجتماع يحضره أمين الجامعة العربية ووزراء مالية الدول المشاركة

الكويت تحتضن مراسم توقيع عقد إنشاء صندوق 
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بناء على مبـــادرة صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمـــد فـــي مؤمتـــر القمـــة 
العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي عقدت في يناير 
عام 2009، وبحضور وزراء مالية 
دول عربية، سيتم غدا التوقيع 
على عقد إنشـــاء صندوق دعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 

الصغيرة واملتوسطة.
يتوجه أمني عام جامعة الدول 
العربية عمرو موسى على رأس 
وفد رفيع املستوى الى الكويت 
اليوم للمشاركة في مراسم اطالق 

الصندوق.
وذكر األمني العام املســـاعد 
جلامعة الدول العربية للشؤون 
االقتصادية وعضو الوفد السفير 
محمـــد التويجري في تصريح 
صحافـــي امـــس أن اطالق هذا 
الصندوق يأتي بناء على مبادرة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد .
وأوضـــح أن هـــذه املبادرة 
القمة  أطلقها سموه في مؤمتر 
العربية االقتصادية والتنموية 
التي استضافتها  واالجتماعية 

الكويت في يناير 2009.
ومن املقرر أن يعقد االجتماع 
األول ملجلس االشراف وممثلي 
الدول املســـاهمة في احلساب 
اخلاص غدا االثنني ليناقش سبل 
توفير املوارد املالية الالزمة لدعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي.
وينتظـــر أن يتـــم خـــالل 

ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي.
وأفاد بأن املجلس وافق ايضا 
علـــى قيام الصنـــدوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
بـــإدارة هذا احلســـاب وفقا ملا 
ورد في مذكرة التفاهم املقترح 
توقيعها من قبل الدول العربية 
التي ترغب في املساهمة في موارد 

احلساب اخلاص املشار إليه.
واضاف ان اللجنة الوزارية 
عقدت اجتماعها بتاريخ 2009/9/3 
العامة جلامعة  في مقر األمانة 
الدول العربية ومبشاركة اعضاء 
اللجنة وامني عام جامعة الدول 
العربية ومديري عموم املنظمات 
املتخصصة، وبعد دراسة تقرير 
االمانـــة العامة قـــررت اللجنة 
دعـــوة االعضاء الـــى االلتزام 
بسداد مســـاهماتهم في مبادرة 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمـــد لتوفير املوارد 
الالزمـــة لدعم ومتويل  املالية 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
العربي  الوطن  واملتوسطة في 
والبالغ رأسمالها 2 مليار دوالر 
اميركي، والعمل على توفير نسبة 
30% كحد أدنى من قيمة رأسمال 
املبادرة في اســـرع وقت ممكن 
لكـــي يتمكن الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
من البدء في تنفيذ املبادرة وفقا 
ملذكرة التفاهم املعتمدة من قبل 
مجلس احملافظني، والطلب من 
االمني العام متابعة املوضوع مع 

الدول األعضاء.

الذي يحضره وزراء  االجتماع 
املالية في الدول العربية الذين 
أعلنـــوا مســـاهمتهم في دعم 
املشـــروع العربي بحث واقرار 
التنظيمية للحســـاب  الالئحة 
اخلاص وتأكيد الدول األعضاء 
املشاركني في احلساب اخلاص 
ملساهماتها باإلضافة الى سداد 

أقساط املساهمة.
ومـــن املقرر كذلـــك أن يتم 
االدارة  انتخاب أعضـــاء جلنة 
وبذلك سيتم اطالق »صندوق دعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 

الصغيرة واملتوسطة«.
التـــي  الـــدول  وتتضمـــن 
ساهمت في الصندوق: الكويت 
والســـعودية وسورية ومصر 
واليمن وموريتانيا وجيبوتي 

وتونس واجلزائر والسودان.
من جهته قال ســـفيرنا لدى 
األردن الشـــيخ فيصل احلمود 
خالل لقاء مع ممثلي وســـائل 
اإلعالم األردنية في مقر السفارة 
ان مجلس املشرفني على الصندوق 
العربية  الـــدول  ووزراء مالية 
املساهمة فيه سيجتمعون في 
الكويت بنـــاء على دعوة وزير 
املالية مصطفى الشمالي للتوقيع 

على العقد.
وأوضـــح انه ســـيتم خالل 
الالئحة  االجتماع بحث وإقرار 
التنظيمية للحســـاب اخلاص 
بالصندوق وســـداد أقســـاط 
املساهمة وانتخاب اعضاء جلنة 

اإلدارة.
واضاف احلمود انه بعد اتخاذ 

هذه اخلطوات سيتم اطالق دعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي.
واســـتعرض احلمود جهود 
تأسيس الصندوق الفتا الى انه 
في اجللســـة االفتتاحية للقمة 
العربية االقتصادية والتنموية 
التـــي عقدت في  واالجتماعية 
الكويت عام 2009 طرح صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 

األحمد مبادرته.
وذكر ان القمة العربية التي 
عقـــدت في الدوحة مـــع نهاية 
مارس من نفس العام صادقت 
على مبادرة ســـموه واصدرت 
القرار رقم 483 املتعلق بتوفير 
املـــوارد املاليـــة الالزمة لدعم 

الدويسان: أسبوع أيام »التعاون« في بريطانيا
يعزز عالقات دول المجلس مع المملكة المتحدة

خالد الدويسان

لنـــدن ـ كونا: أكد ســـفيرنا 
لـــدى اململكـــة املتحـــدة وعميد 
الديبلوماســـي األجنبي  السلك 
خالد الدويسان أمس ان أسبوع 
التعاون اخلليجي  »أيام مجلس 
املتحـــدة« يتزامن  اململكـــة  في 
مع توجـــه احلكومة البريطانية 
اجلديـــدة الى تعزيـــز عالقاتها 
املتميـــزة والتاريخيـــة مع دول 
املجلس في جميع املجاالت. وذكر 
الدويسان في تصريح لـ »كونا« 
ان هذا االسبوع الذي يبدأ مساء 
غد االثنني بأمســـية فولكلورية 
خليجية حتييها فرقة التلفزيون 
الكويتية لقي ترحيبا كبيرا من 

املسؤولني البريطانيني.
وقال »ان هذه االيام اخلليجية 
ســـتكون مبشـــاركة كبيرة من 
الرســـمية  البريطانية  االجهزة 
ومعهد االبحاث والعالقات الدولية 
)شاتام هاوس( وكلية الدراسات 
الشرقية واالفريقية )سواس( في 
جامعة لندن«. وأشار إلى ان منطقة 
اخلليج متر بظروف »حساســـة 
ودقيقة إال ان أوضاعها االقتصادية 
جيدة مقارنة مبناطق أخرى كثيرة 

في العالم متر بأزمات اقتصادية 
كبيرة«.

وأضـــاف »ان بريطانيا تهتم 
بأمن اخلليج وتعزيز مصاحلها 
في املنطقة، لذا فإن هذا التفاعل 
الذي ستجده هذه االيام اخلليجية 
ســـيمثل فرصة كبيـــرة لتبادل 
وجهات النظر بني اجلانبني حول 
القضايا السياسية واالقتصادية 
والتجاريـــة بينهما وكذلك إبراز 
اجلانب الثقافي اخلليجي من خالل 

العروض الفنية والثقافية«.
وأوضح الدويسان أن الكويت 
باعتبارها رئيسة للدورة احلالية 
ملجلس التعـــاون قامت بتنظيم 
جميع تلك االجتماعات واألنشطة 
بالتعاون مع سفارات دول املجلس، 
مضيفا ان نحـــو ثمانية وزراء 
بريطانيني سيجتمعون في اطار 
هذه االنشطة بأمني عام مجلس 
التعـــاون اخلليجي عبدالرحمن 
الذي ســـيكون الضيف  العطية 
اخلليجـــي الرئيســـي باالضافة 
الى مشاركة سفراء دول املجلس 
ومســـؤولني بريطانيني ملناقشة 

القضايا التي تهم اجلانبني.

ولفت الى انه ســـتكون هناك 
مشاركة فاعلة من اجلانب الكويتي 
بحضـــور لفيـــف مـــن املثقفني 
واألكادمييني ســـيتم في إطارها 
تنظيم ندوة يوم الثالثاء املقبل 
بعنوان »التعـــاون االقتصادي 
بـــني دول املجلس  والتجـــاري 
واململكة املتحدة« بالتعاون مع 
غرفة التجارة العربية البريطانية 
اململكة املتحدة للتجارة  وهيئة 
واالستثمار. ومن املقرر ان يكون 
نائب العضو املنتدب للشـــؤون 

البترول  القانونية في مؤسسة 
الكويتية الشـــيخ نواف سعود 
الناصر الصباح من بني املشاركني 
في مناقشـــات تتعلق بشـــؤون 
الطاقة. وســـيتم يـــوم االربعاء 
النـــدوة اخلاصة  افتتاح  املقبل 
بتعزيز التعاون االقتصادي بني 
دول املجلس وبريطانيا في معهد 
االبحاث الدولية )شاتام هاوس( 
والتي سيكون املتحدث الرئيسي 

فيها العطية.
أما اليوم االخير فسيركز على 
إبراز دور املـــرأة في تنمية دول 
املجلس من خالل الندوة اخلاصة 
في كلية »الدراســـات الشـــرقية 
االفريقيـــة« مبشـــاركة االمـــني 
العام ملجلس التعاون اخلليجي 

وشخصيات نسائية.
بدورها أكدت املدير العام لغرفة 
البريطانية  ـ  العربيـــة  التجارة 
د.افنان الشـــعيبي فـــي حديث 
خـــاص لــــ »كونا« اهميـــة هذا 
االسبوع اخلليجي لكونه ميثل 
»احتفالية سياســـية اقتصادية 
وثقافية« تستمر ثالثة ايام. وقالت 
الشعيبي »ان هذه الفعاليات التي 

جاءت مببادرة من دول مجلس 
التعاون وباالتفاق مع ســـفرائه 
في لندن تهدف الـــى ابراز دور 
الى  املرأة اخلليجية«، مشـــيرة 
ان دول املجلس تنظم أنشـــطة 
فـــي دول أوروبيـــة.  ســـنوية 
الى »اختيار بريطانيا  وأشارت 
هذا العام باعتبارها من اكبر الدول 
االوروبية التي لها مكانة سياسية 
واقتصادية وثقافية وتاريخية 
خاصة مع معظم الدول العربية«. 
الى االذهان  الشـــعيبي  وأعادت 
»املنتدى العربـــي ـ البريطاني« 
الذي قامت بتنظيمه الغرفة في 
العام املاضي وحضره االمني العام 
للجامعة العربية عمرو موســـى 
مبشاركة شـــخصيات بارزة من 
القطاعني العام واخلاص العربيني 

والبريطانيني.
وذكـــرت ان املنتـــدى يعتبر 
االنطالقة االولـــى من نوعها في 
هذا املجال التي جتمع بني أصحاب 
القرار مـــن اجلانبني، معربة عن 
االمل في ان يحدث هذا النوع من 
األنشطة نقلة نوعية كبيرة في 
عالقات دول املجلس ببريطانيا.

الشيخ فهد سالم العلي

عبر الشيخ فهد سالم العلي 
عـــن عظيم شـــكره وتقديره 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد حفظه اهلل ورعاه، 
مؤكدا ان اتصال سموه به منحه 
القدرة على جتـــاوز املرحلة 
العصيبة من االعتداء اجلبان 

الذي تعرض له في باريس.
وقال فهد السالم في برقية 
بعث بها الى صاحب الســـمو 
االميـــر: اتصالكـــم بـــي فور 
ســـماعكم بالنبأ وانتم خارج 
البالد، وما ملسته خالل حديثكم 
معي من شعور بالتأثر الشديد 
والقلق على صحتي وسالمتي 
كان له اعظم االثر في التغلب 
على األلم، ومنحني الشـــعور 
بالغبطة والتفاؤل. واضاف: لقد 
غمرمتوني يا صاحب السمو 
النبيلة، واثلجتم  مبشاعركم 
صدري بحرصكم الشديد على 
توفير كل االمكانيات حلمايتي 
وتأمـــني كل وســـائل الرعاية 
الصحيـــة حلـــني عودتي الى 

البالد.

وامان وخير.
كما بعث الشيخ فهد السالم 
ببرقية مماثلة الى سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد شكره 
فيها علـــى اهتمامه ومتابعته 
املســـتمرة لالطمئنـــان على 
صحته، مقدرا له هذه املشاعر 
الصادقة، وحرصه على توفير 

كل مستلزمات الرعاية له.
الـــى نائب  وفـــي برقيته 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجيـــة الشـــيخ د.محمد 
الصباح عبر فيها عن امتنانه 
للمشـــاعر الصادقة واجلهود 
التي بذلها من خالل التوجيهات 
املستمرة الى السفارة في باريس 
لتوفير كل سبل الرعاية، واكد 
امتنانه وشكره  الشـــيخ فهد 
الذين  الكويتي  البناء الشعب 
آملهم ما حدث، مشيرا الى انه 
كان يلمـــس في اتصاالتهم به 
ودعائهم له بالســـالمة صدق 
االحاسيس واملشاعر التي جبل 
عليها الكويتيون جميعا في هذا 

الوطن العزيز.

واضاف: لقد عهدناكم دائما 
قلبا كبيـــرا يحتضن الكويت 
واهلها ومينحنا احلب والرعاية، 
وهكذا هي الكويت اسرة متحابة 
متعاونة متآلفة، وكما عهدمت 
منا الوفاء واالخالص والطاعة، 
فإننا اليـــوم اكثر وفاء ووالء 
وطاعة، سائلني املولى عز وجل 
ان مين على سموكم مبوفور 
الصحة والعافيـــة، وان تظل 
الكويـــت في عهدكـــم دار امن 

أرسل برقيات شكر من باريس لصاحب السمو وولي العهد ووزير الخارجية

فهد السالم: اتصال األمير لالطمئنان منحني 
القدرة على تجاوز آثار االعتداء الجبان


