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الثالثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ محليات

الوزيرة الفارس ُتطلق أولى خطوات
«منصة تبادل البيانات احلكومية»

اخلالد مهنئًا القيادة السياسية بقرب عيد الفطر:
أدام اهللا على وطننا الغالي األمن واالستقرار والرخاء

اجليران: نؤيد إجراءات مكافحة الفساد

الصواغ: اخلطاب السامي ميثل دستورًا ألبناء الوطن

صاحب السمو هنأ ماكرون بإعادة
انتخابه رئيسًا لفرنسا لفترة ثانية

جمعية النزاهة: محاربة الفساد مسؤولية جماعية

بعــث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد، حفظه 
اهللا ورعــاه، ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس إميانويل ماكرون رئيس 
اجلمهورية الفرنسية الصديقة، 
عبر فيها سموه، حفظه اهللا، عن 
خالــص تهانيه مبناســبة إعادة 
انتخابــه رئيســا للجمهوريــة 
لفتــرة  الصديقــة  الفرنســية 
رئاسية ثانية، متمنيا سموه له 
كل التوفيــق والســداد وموفور 
الصحــة والعافيــة وللعالقــات 
الوطيدة بــني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس إميانويل 
ماكرون، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناســبة إعادة انتخابه 

الفرنســية  رئيســا للجمهورية 
الصديقة لفترة رئاســية ثانية، 
متمنيا له كل التوفيق والسداد. 
كما بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
من جهة اخرى، استقبل سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء ووزير الداخلية الفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

واستقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ طالل اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
نائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزيــر النفــط ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء د.محمد 

الفارس.

آالء خليفة

أشــادت جمعيــة النزاهــة الوطنية 
الكويتية بخطاب حضرة صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح الذي 
ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد اجلابر الصباح مبناسبة 
حلول العشر األواخر من شهر رمضان 
املبارك. وقالت اجلمعية في بيان لها إن 
هذا اخلطاب يأتي استكماال ملسيرة من 
سبقه من حكام الكويت الذين حرصوا 
كل احلرص على التواجد بشكل مستمر 

مع الشعب من خالل اللقاءات والزيارات 
الرمضانية وتوجيه كلمة العشر واالواخر 
وهذه تعكس مدى حرصهم على ضرورة 

التواصل مع الشعب بشكل مباشر.
واضافت: لقد شدد سمو األمير على 
حماية وصيانة املجتمع من خالل التمسك 
بالقيم التي تربينا علينا وتوارثناها من 
أجدادنا ألنها هي السياج واحلصن ضد 
املخاطر التي تستهدف مجتمعنا. وقالت 
اجلمعية ان استذكار سمو نائب األمير 
األزمات التي مرت بها الكويت وشعبها 
تكشــف قوة وصالبة املجتمع الكويتي 

االصيل والتفافه حول قيادته السياسية.
وأردفت اجلمعية ان رســالة سموه 
حول االصالح وانه يحتاج الى تضافر 
اجلهود وبحاجــة الى وقت كاف ما هي 
اال دعــوة للجميــع والدعوة الســامية 
للعمــل اجلماعــي وهي تعكــس إميان 
القيادة السامية باننا جميعا شركاء في 
االصالح والبناء وعلينا مسؤولية ذلك من 
خالل محاربة كافة صور الفساد. وقالت 
اجلمعية ان هذه التوجيهات الســامية 
التي جاءت باخلطاب ما هي إال نبراس 

ومنهج للعمل لبناء كويت الغد.

سفير تايلند: رفع قيود «كورونا» وإعادة فتح بالدنا بالكامل

أصــدرت وزيرة الدولة 
البلدية ووزيرة  لشــؤون 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفارس قرارا بتشكيل 
جلنة لدراسة مشروع إنشاء 
منصة لتبادل البيانات بني 
اجلهات احلكومية برئاسة 
الوكيــل املســاعد لقطــاع 
الدعــم الفنــي والتخطيط 
بوزارة التجارة والصناعة 
ناصــر املطــوع وعضوية 
ممثلني مــن الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية ووزارة 
الداخليــة ووزارة العــدل 
واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية واجلهاز املركزي 

توجه محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد بالتهنئة 
إلــى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد بقرب 

حلول عيد الفطر املبارك.
وأعرب اخلالد في برقية 
تهنئــة إلــى ســمو األمير، 
عــن أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات، مقرونة بأصدق 
األمنيات إلى اهللا بأن يعيد 
هذه املناسبات املباركة على 
ســموه وقد حتققت اآلمال 
لكويت اخلير واحملبة واألمة 
العربية واإلسالمية، سائال 
املولــى عز وجل مــع قدوم 

محمد راتب

الســابق  النائــب  أكــد 
اجليــران،  د.عبدالرحمــن 
في كلمة ألقاهــا، أن ديوان 
اجليــران يقــف مــع جميع 
اإلجراءات املتخذة في البالد 
لتحقيــق النزاهة ومكافحة 
الفساد، وفرض هيبة الدولة، 
والتشــديد على حرمة املال 
العــام، وتفعيــل القانــون، 

ومحاسبة املقصرين.
جاء ذلك تأكيدا وتعليقا 
علــى كلمة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
مبناسبة العشر األواخر من 
شهر رمضان املبارك، والتي 
ألقاها نيابة عن سموه سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد، وشــدد سموه فيها 
على ضــرورة فتح القلوب 
للصفــاء وبســط األيــدي 

أشاد رئيس احتاد اإلعالم 
اإللكترونــي فيصــل خليفة 
الصــواغ بخطــاب صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
مبناسبة العشر األواخر من 
شهر رمضان املبارك، والتي 
ألقاها نيابة عن سموه سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 

األحمد، حفظه اهللا.
وقــال الصواغ إن خطاب 
ســمو األمير ميثل دســتورا 
ألبناء الوطن ويؤكد بوضوح 

أسامة دياب

اعتبــارا من بداية مايو، 
ســتتم إعادة فتــح تايلند 
القيــود  ورفــع  بالكامــل 
املتعلقــة بـ «كورونا»، فلم 
يعد هنــاك حاجــة إلجراء 
«PCR»، ومت إلغــاء احلجر 
الصحي للمسافرين املطعمني 
بالكامــل، أما غير املطعمني 
فيجب عليهم اجراء الفحص 
قبل الســفر بـ ٤٨ ســاعة، 
وعلــى اجلميع التســجيل 
 Thailand Pass في منصــة
واحلصول على تأمني السفر.

كما مت رفع قيود «كوفيد- 
١٩» في املطاعم والوجهات 
السياحية وقطاعات األعمال 

رقمي جديد من قبل وزارة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
نحو تعزيز عملية التحول 
الرقمــي فــي البــالد مــع 
ضمان احلفاظ على سرية 
البيانــات  وخصوصيــة 
وتســريع عمليــة الربــط 
اإللكترونــي للمعلومــات 
والبيانات بشكل ينعكس 
اخلدمــات  جــودة  علــى 
اإللكترونية وحتقيق طفرة 
في عملية حتويل أكبر قدر 
من هذه اخلدمات عالوة على 
العائد من هذا املشروع في 
التوفير على ميزانية الدولة 
واحملافظة على املال العام.

ينعم ســبحانه على سموه 
ودوام  الصحــة  مبوفــور 
العافية وطول العمر، داعيا 
العلي القديــر أن يدمي على 
الوطــن الغالــي واملواطنني 
واملقيمني الكرام، نعمة األمن 
واألمان واالستقرار والرخاء 
فــي ظــل القيــادة احلكيمة 
لسموه، حفظه اهللا ورعاه.

وبعــث اخلالــد ببرقيتي 
تهنئة باملناسبة إلى سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد، هنأ 
سموهما فيهما بالعيد املبارك، 

اجليران على ضرورة التعاون 
اإليجابي واملثمر بني السلطات 
الثالث، واملسارعة إليجاد حلول 
عاجلــة للملفات املســتحقة، 
والتي سيؤدي تأخير حلحلتها 
إلى مضاعفة تكلفة اإلصالح، 
وعلى رأســها ملفات التعليم 
والصحــة واإلســكان واألمن 
القومــي والغذائي، داعيا إلى 
وضع خطط وبرامج مشتركة 
بني السلطتني مرتبطة بسقف 
زمني إلنهائها أو تخفيفها أو 

تعديلها.
وتابع د.اجليران أن من 
امللفات املهمة إنصاف شريحة 
الذيــن خدموا  املتقاعديــن 
الكويت في زهرة شــبابهم 
والذيــن يعانــون أوضاعا 
إعــادة  ماديــة تســتوجب 
النظر فــي الدعم املقدم لهم 
من احلكومة، وهــذا أقل ما 
ميكن أن نكافئ به املتقاعدين 

قيمــة ما أكرمنــا به اهللا من 
قيادة حكيمة تضع مصلحة 
الوطــن فــوق كل اعتبــار، 
مضيفــا أن الكلمة الســامية 
وضعت النقاط على احلروف 
بشــأن العديد مــن القضايا 
والتحديات، وأكــدت مجددا 
علــى أهمية صــون الوحدة 
الوطنيــة والتكاتف من أجل 
الكويت الغالية وعدم التواني 
في اتخاذ أي إجراء وتطبيق 
القانون في سبيل احلفاظ على 

أمن البالد ودميوقراطيتها.

الفحص الذاتي باســتخدام 
الســريع  الفحــص  أدوات 
إقامتهم وســيغطي  أثنــاء 
تأمــني الســفر عــالج مــن 
تثبت إصابتهم بالڤيروس، 
وميكن للمسافرين التسجيل 
 «Thailand Pass» في منصة
للحصــول علــى تصريــح 
الدخــول قبل الســفر عبر 
https://tp.consular. موقع 

go.th وحتميل املســتندات 
الالزمــة بناء علــى معايير 
الدخول للفئــات املختلفة، 
حيث يســتغرق احلصول 
على املوافقة مــن يوم إلى 
يومني فقط وسيصدر رمز 
 QR االســتجابة الســريعة
 Thailand Pass اخلاص بـــ

اللجنــة  وســتتولى 
إنشــاء  فكــرة  دراســة 
البيانات  منصــة لتبــادل 
بــني اجلهــات احلكوميــة 
تعزيــزا لعمليــة التحول 
الرقمــي ورقمنة اخلدمات 
احلكومية، واالطالع على 
الناجحــة فــي  التجــارب 
مختلف دول العالم بشأن 
تبادل البيانات بني اجلهات 
واملؤسســات احلكوميــة، 
ورفع تقرير بآلية إنشــاء 
منصــة تبــادل البيانــات 
واإلجــراءات  احلكوميــة 
الفنية والقانونية واملالية 
الواجب اتخاذها لتنفيذ هذا 

املشروع.

آمال أن ينعم املولى سبحانه 
وتعالى على الكويت احلبيبة 
باملزيد مــن التقدم والتطور 
واالزدهار على الصعد كافة 

وفي مختلف املجاالت.
احملافــظ  توجــه  كمــا 
بالتهنئة إلى الشيوخ وأعضاء 
مجلــس األمــة والــوزراء، 
وأعيــان ووجهاء ومختاري 
وأهالــي ومقيمــي مختلــف 
مناطــق احملافظــة وقيادات 
ومنتسبي األجهزة الرسمية 
ومؤسسات املجتمع املدني في 
جميع أرجاء محافظة األحمدي 

بحلول العيد السعيد.

الذين عملوا بصمت وإخالص 
خالل فترة عطائهم وخدموا 
أهل الكويت جميعا، مبينا أن 
هذا األمر بات ملحا أكثر في 
ظل ارتفاع األســعار ولدعم 
استقرار األسرة ومتاسكها.

واختتم بالدعاء أن يحفظ 
اهللا الكويــت وشــعبها من 
كل مكروه وشر، وأن تبقى 
الكويت ســاحة لكل مواطن 
ومقيــم يطلب شــرف لقمة 
العيش الكرمي في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد، وأن يســدد مساعي 
سموهما ملا يحب ويرضى، 
وأن يوفقنا ألداء شكر نعمه 
فــي هــذا الشــهر الفضيل، 
مباركا بحلول أيام العشــر 
األواخر من رمضان جعلها 
اهللا أيام خير وبركة للجميع.

وقــال رئيــس االحتــاد، 
لقد مثلت املضامني السامية 
رسائل مهمة وضعتها القيادة 
إلــى  السياســية واإلشــارة 
اإلصــالح ووطن املســتقبل 
مع العمل احلقيقي لتحقيق 
التطلعات والنهضة الشاملة.

واختتــم فيصل الصواغ 
قائال: على الكويت أن تفخر 
بقيادتها وشعبها الذي حترك 
بصوت واحد وبكلمة واحدة 
«ســمعا وطاعة» حفظ اهللا 
الكويت أرضا وقيادة وشعبا.

للمسافر.
وتعليقا على رفع القيود، 
قال سفير تايلند لدى البالد 
روج تامونغكــول: عندمــا 
نعيد فتح البــالد بالكامل، 
فهــذا يعنــي أن األعمــال 
التجارية تعود إلى طبيعتها، 
ونأمل فــي جذب املزيد من 
الســياح لزيــارة تايلنــد 
هذا العام، وســفارتنا على 
أهبة االســتعداد ملســاعدة 
الكويتيــني والترحيب بهم 

لزيارة تايلند.
وفــي عــام ٢٠١٩ كانــت 
تايلند من ضمن الوجهات 
املفضلة للكويتيني مبتوسط   

٧٠ ألف مســافر للســياحة 
والعالج الطبي.

شّكلت جلنة لدراسة املشروع من اجلهات املعنية بهدف تسريع رقمنة اخلدمات احلكومية

محافظ األحمدي رفع تهانيه إلى جميع أبناء الشعب الكويتي

ديوان اجليران أشاد مبا تضمنته كلمة صاحب السمو مبناسبة العشر األواخر من رمضان

ال حاجة إلجراء «PCR» وإلغاء احلجر الصحي للمسافرين املطّعمني بالكامل

د.رنا الفارس

الشيخ فواز اخلالد

د.عبدالرحمن اجليران

فيصل الصواغ

السفير التايلندي روج تامونغكول

لتكنولوجيا املعلومات. 
ويعــد تشــكيل هــذه 
أولــى خطــوات  اللجنــة 
التنفيــذ ملشــروع حتول 

العيــد الســعيد، أن يحفظ 
ســموه من كل مكروه، وأن 

باملــودة واإلخاء واحملافظة 
على قيمنا األصيلة، كما دعا 
ســموه إلى الوحدة الوثقى 
التــي هــي الســالح األقوى 
للحفاظ على الوطن، مبينا 
سموه أن لإلصالح خطوات 
ومسارات وأنه ال يحدث بني 

ليلة وضحاها.
وقــد شــدد بيــان أســرة 

األخرى لتعود جميع مرافق 
البالد الى طبيعتها والعمل 
كمــا فــي الســابق، حيــث 
تشجع احلكومة التايلندية 
املسافرين األجانب على اجراء 

«املواصالت» تبدأ باستقبال طلبات البدل النقدي لإلجازات األحد
عادل الشنان

أعلنت وزارة املواصالت عن بدء 
اســتقبال طلبات بيع البدل النقدي 
لرصيد اإلجازات للموظفني املستوفني 

للشــروط الواردة في تعميم ديوان 
اخلدمة املدنية.

وأوضحت الوزارة أن على املوظفني 
الراغبني في بيع رصيد اإلجازات تعبئة 
النموذج اخلاص بهذا الشأن عن طريق 

إداراتهم، حيث ستقوم بإرساله لقطاع 
الشؤون اإلدارية والتي بدورها ستقوم 
بدراسة كل طلب على حدة وفي حال 
تطابق الشــروط تتم مخاطبة وزارة 

املالية بهذا الشأن.

السفير موسى: تنزانيا أفضل وجهة سياحية لرحالت 
السفاري وهي تقدم لزوارها جتارب ال تنسى

أسامة دياب

أشــاد ســفير جمهوريــة 
تنزانيــا املتحدة لــدى البالد 
ســعيد شعيب موســى بقوة 
ومتانــة العالقــات التنزانية 
ـ الكويتيــة والتــي وصفهــا 
باملمتــازة والتاريخية، حيث 
البلــدان الصديقــان  يتمتــع 
بعالقــات ثنائيــة وديــة منذ 
إقامة العالقات الديبلوماسية 
في عام ٢٠١٥ عندما افتتح كال 
البلديــن ســفارتيهما في دار 

السالم ومدينة الكويت.
فــي  موســى،  وأضــاف 
تصريــح صحافي مبناســبة 
الذكرى الـــ ٥٨ لعيد الوحدة 
العالقــات  فــي تنزانيــا، إن 
بــني البلدين تتميــز بتعاون 
متبادل في املجاالت السياسية 
والتجاريــة  واالقتصاديــة 
والثقافيــة وحتافظــان على 
وجهات نظر متشــابهة حول 
العديد من القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك 
وهذا ما عزز الصداقة والثقة 
بني البلدين. عالوة على ذلك، 
حقــق التعــاون الثنائــي في 
جميع املجــاالت وعلى جميع 
املســتويات تقدما كبيرا، ومت 
تشغيل آلية التشاور والتعاون 

الثنائية بسالسة.
وتابع: ان تنزانيا والكويت 
لديهما عالقات اقتصادية جيدة 
ألكثــر من ٤٠ عاما حتى اآلن، 
مضيفا أن الكويت تعتبر من 
بني الشركاء التنمويني املوثوق 
بهم، وقد قامت بتمويل مشاريع 
تنموية مختلفــة في تنزانيا 
من خالل الصندوق الكويتي 
للتنمية (الصندوق الكويتي) 
منذ عام ١٩٧٥ وحتى عام ٢٠٢٠، 

وما إلى ذلك، مضيفا: إن تنفيذ 
مشاريع التنمية واالتفاقيات 
الثنائيــة املوقعة هــو تأكيد 
واضــح لعالقــة ديناميكيــة 
للغاية بني جمهورية تنزانيا 
املتحــدة والكويــت. وتعتــز 
تنزانيا بحلم بناء بلد سعيد 
ومزدهــر إلــى جانب حتقيق 
التحــرر االقتصــادي. وعلى 
صعيد مماثل، تناشــد سفارة 
تنزانيا في الكويت بكل تواضع 
املستثمرين احملتملني ومجتمع 
األعمــال مــن الكويت توجيه 
رؤوس أموالهم إلى جمهورية 
تنزانيا املتحدة ألنهم لن يندموا 

أبدا.
وبالعودة للمناسبة، قال إن 
٢٦ أبريل هو اليوم التاريخي 
الذي قرر فيه شعب تنجانيقا 
بقيــادة املعلــم جوليــوس 
نيريــري (رئيــس تنجانيقا 
آنذاك) وشعب زجنبار بقيادة 
الشيخ عبيد كرومي (رئيس 
زجنبار آنذاك) توحيد بلدانهم 
املستقلة لتشكيل أمة جديدة، 
املعروفــة باســم جمهوريــة 

تنزانيا املتحدة.
وأضاف: لقــد كان بالفعل 
حققــه  بطوليــا  إجنــازا 

الزعيمان، فتنزانيا حاليا دولة 
دميوقراطية يبلغ عدد سكانها 
حوالي ٦٠ مليون نسمة ويبلغ 
أراضيهــا ٩٤٥٫٠٨٧  إجمالــي 
كيلومترا مربعــا. وخالل ٥٨ 
عامــا مــن االحتــاد، قطعــت 
تنزانيا شوطا طويال وحققت 
مكاســب كبيرة فــي مجاالت 
مثل تطويــر البنية التحتية 
والرعايــة الصحية والتعليم 
وكذلك سهولة ممارسة األعمال 
التجارية. أيضا، مت االعتراف 
بتنزانيا كنموذج لبناء وحدة 
وطنية من التنوع العرقي مع 
اللغة السواحيلية كرمز وهوية 

للوحدة.
وأشار إلى أن تنزانيا هي 
موطــن أكبــر ثــالث عجائب 
طبيعية فــي إفريقيا. حديقة 
سيرينجيتي الوطنية وجبل 
كليمنجارو (ســقف أفريقيا) 
وجزيرة زجنبار اجلميلة، وهي 
أرخبيل جميل على شــواطئ 
الهنــدي بثقافاتهــا  احمليــط 
السواحلية والعربية الغنية، 
مما يجعل تنزانيا أفضل وجهة 
ســياحية في العالم لرحالت 
الســفاري والعطــالت وتقدم 

لزوارها جتارب ال تنسى.

مبناسبة احتفال بالده اليوم بالذكرى الـ ٥٨ لعيد الوحدة في تنزانيا

زجنبار بيت العجائبسفير تنزانيا سعيد شعيب موسى

وافقت حكومــة الكويت على 
قرض امتياز بقيمة ٢٦٨ مليون 
دوالر ملا مجموعه ١٤ مشروعا 

تنمويا في تنزانيا.
وفيما يتعلق باالتفاقيات 
الثنائية التي تسير العالقات 
بني البلدين، قال السفير موسى 
إن تنزانيا والكويت وقعتا عددا 
من االتفاقيات التعاقدية التي 
متثل اإلطار القانوني للتعاون 

الثنائي مثل:
٭ جلنة دائمة مشــتركة في 

مايو ٢٠١٣.
٭ مذكرة تفاهم حول املشاورات 

الثنائية في يوليو ٢٠١٣.
٭ اتفاقية شراكة في صناعة 

السياحة في نوفمبر ٢٠١٣.
٭ اتفاقية تشجيع االستثمار، 
والتي مت التوقيــع عليها في 

نوفمبر ٢٠١٣.
٭ اتفاقيــة اخلدمــة اجلوية 
الثنائية بني جمهورية تنزانيا 
املتحــدة والكويت في مارس 

.٢٠١٦
ولفــت إلى وجــود فرص 
وإمكانيــات هائلــة لتعزيــز 
التعاون والتنمية بني تنزانيا 
والكويت في مجاالت السياحة 
والثقافة واالستثمار والتجارة 

ضـرورة التسـجيل فـي منصـة Thailand Pass واحلصـول علـى تأمني السـفر

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ولي العهد استقبل وزراء الداخلية والدفاع والنفط


