
 ت��رأس الشيخ صباح اخلالد النائب 
االول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخلارجية وفد دولة الكويت املشارك في 
أعمال االجتماع ال��وزاري للجنة اإلتصال 
املعنية بفلسطني وال��ذي عقد على هامش 
أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
ويأتي ه��ذا االجتماع ال��ذي عقد مساء 
االث��ن��ني ف��ي إط���ار دع��م اجل��ه��ود الدولية 
للوقوف مع دولة فلسطني وشعبها حيث 
مت خالله تبادل األفكار والرؤى حيال دعم 
االقتصاد الفلسطيني ومؤسسات الدولة 
والتباحث في أجنع السبل الرامية نحو 
متكني الشعب الفلسطيني من احلصول 
على ك��اف��ة حقوقهم امل��ش��روع��ة وإق��ام��ة 
دول��ت��ه��م املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
 كما ترأس الشيخ صباح اخلالد النائب 
االول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة األث��ن��ني وف��د دول���ة الكويت 
املشارك في أعمال االجتماع التشاوري 
ملجلس ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة على 

املستوى الوزاري برئاسة جيبوتي.
وع��ق��د االج��ت��م��اع على ه��ام��ش أعمال 
ال����دورة ال72 للجمعية ال��ع��ام��ة لألمم 
املتحدة ومت خالله مناقشة كافة القضايا 
امل��ط��روح��ة على ج���دول االع��م��ال ومنها 
القضية الفلسطينية وت��ط��ورات االزم��ة 
السورية وال��وض��ع في ال��ع��راق واليمن 
وليبيا عالوة على بحث املواضيع االخرى 
املدرجة على جدول أعمال الدورة احلالية 

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع��ني م��س��اع��د وزي��ر 
اخلارجية لشؤون مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
ومندوب دول��ة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي وعدد من 

كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.
 من جهة أخ��رى التقى الشيخ صباح 
اخل��ال��د م��ع وزي���ر خ��ارج��ي��ة جمهورية 
ال��س��ودان الشقيقة البروفسور إبراهيم 
غندور وذل��ك على هامش أعمال ال��دورة 
ال72 للجمعية العامة لألمم املتحدة في 

نيويورك.
ومت خالل اللقاء الذي عقد مساء االثنني 
بحث سبل دعم وتعزيز العالقات الثنائية 
الوثيقة بني البلدين الشقيقني في مختلف 

املجاالت وعلى كافة األصعدة.
كما مت استعراض املواضيع والقضايا 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
 والتقى الشيخ صباح اخلالد النائب 
األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 

اخلارجية م��ع املبعوث اخل��اص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد وذلك على هامش أعمال 
ال����دورة ال72 للجمعية ال��ع��ام��ة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
ومت خالل اللقاء الذي عقد مساء االثنني 
بحث آخر التطورات في الساحة اليمنية 
واجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ال��ه��ادف��ة إلي��ج��اد حل 

سياسي لألزمة في اليمن.
من جانبه أش��اد ولد الشيخ أحمد مبا 
قدمته دولة الكويت من إسهامات ألشقائها 
في اليمن وخاصة على الصعيد اإلنساني. 

 والتقى الشيخ صباح اخلالد النائب 
األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخلارجية م��ع املبعوث اخل��اص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى سوريا ستيفان 
دي ميستورا األثنني وذل��ك على هامش 
اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
ومت خالل اللقاء بحث آخر املستجدات 
املتعلقة ب��األزم��ة ال��س��وري��ة واجل��ه��ود 
الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي 

لألزمة.
من جانبه أشاد دي ميستورا مبا قدمته 
دولة الكويت من إسهامات ألشقائها في 

سوريا وخاصة على الصعيد اإلنساني.
 والتقى الشيخ صباح اخلالد النائب 
األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة م��ع وزي���ر خ��ارج��ي��ة مملكة 
السويد الصديقة م��ارغ��وت والستروم 
االثنني وذل��ك على هامش أعمال ال��دورة 
ال72 للجمعية العامة لألمم املتحدة في 

نيويورك.
ومت خالل اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
في مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة 
كما مت استعراض آخ��ر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
م��ن جانبها أع��رب��ت وال��س��ت��روم عن 
تطلعها بإستمرار نسق التعاون املتني 
القائم بني البلدين الصديقني السيما وان 
البلدين سيتزامنان فترة عضويتهما غير 
ال��دائ��م��ة ف��ي مجلس األم��ن خ��الل السنة 

القادمة.
وحضر اللقاءين مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد ومندوب دولة 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املنظمات الدولية الوزير املفوض 
ناصر الهني وعددا من كبار املسؤولني في 

وزارة اخلارجية.
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3 حاويات أدوية ومستلزمات غسيل الكلى وعالج »الكوليرا« حملافظة »عدن« اليمنية  الكويت تسلم 
سلم صندوق )اعانة املرضى( الكويتي 
أم��س مل��خ��ازن اإلم���داد ال��دوائ��ي مبحافظة 
)ع���دن( اليمنية ث��الث ح��اوي��ات ألدوي��ة 
ومستلزمات غسيل الكلى وع��الج وب��اء 

)الكوليرا( مقدمة من دولة الكويت.
وق��ال��ت م��دي��رة ع��ام البرنامج الوطني 

لإلمداد الدوائي باليمن الدكتورة سعاد 
ع��ب��ده ميسري ف��ي تصريح صحفي ان 
احلاويات الثالث املقدمة من دولة الكويت 
ضمت مستلزمات غسيل الكلى لستة أالف 

غسلة مقدمة من صندوق إعانة املرضى.
واوض��ح��ت ان احل��اوي��ت��ني األخريتني 

ضمتا 80 أل��ف م��ن ال��س��وائ��ل ال��وري��دي��ة 
اخل��اص��ة بعالج وب��اء )الكوليرا( ضمن 

حملة )الكويت إلى جانبكم(.
يذكر ان حملة )الكويت ال��ى جانبكم( 
تعمل في مجال االغاثة العاجلة في اليمن 
من خالل خمسة قطاعات هي الغذاء واملاء 

والتعليم وااليواء اضافة الى الصحة.
ومت تشكيل جلنة ميدانية اغاثية حتت 
اسم )الهيئة اليمنية - الكويتية لالغاثة( 
تضم عددا من اجلمعيات اليمنية والكويتية 
الهادفة اليصال املساعدات املقدمة من دولة 

الكويت الى الشعب اليمني.

أمير البالد يهنئ حاكم عام سانت كيتس 
ونيفيس بالعيد الوطني لبالده 

 سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى سامويل وميوث تيبلي 
سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد ببرقية تهنئة الى سامويل وميوث 
تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ل��ب��الده راج��ي��ا لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثل

نائب األمير يستقبل املليفي واحمليلبي والصانع والعليم والظفيري 

الغامن يهنئ نظيره 
باحتاد سانت كيتس 

ونيفيس بالعيد الوطني 
 

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس الثالثاء 
ببرقية تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في احتاد سانت 
كيتس ونيفيس الصديقة فرانكلني براند مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.

سمو نائب األمير يستقبل املليفي

مرزوق الغامن

 استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد بقصر بيان صباح 

أمس الدكتور احمد املليفي.
 كما استقبل سمو نائب األمير وولي 

العهد عبدالله احمليلبي.
 واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 

الدكتور ناصر الصانع واملهندس محمد 
العليم ومساعد الظفيري.

.. وسموه يستقبل احمليلبي

الشيخ صباح اخلالد يترأس وفد الكويت

التقى وزير خارجية السودان وولد الشيخ ودي ميستورا والستروم

صباح اخلالد يترأس وفد الكويت 
في االجتماع الوزاري للجنة االتصال املعنية بفلسطني 

الشيخ صباح اخلالد يلتقي املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

رئيس »الطيران املدني« يبحث مع 
»بوينغ« األميركية تعزيز التعاون املشترك 

 قالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية 
إن رئيس االدارة الشيخ سلمان احلمود بحث 
مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا وتركيا برنارد دن سبل 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك السيما املتعلقة مبجاالت 

التدريب والتطوير.
وأضافت )الطيران املدني( في بيان صحفي 
أمس الثالثاء أن االجتماع الذي عقد في الكويت 
أم��س تطرق إل��ى التعاون في مجاالت التدريب 
والتطوير مب��ا يحقق رف��ع ك��ف��اءة العاملني في 

اإلدارة وزيادة اإلنتاجية للقطاعات التشغيلية.

وت��أس��س��ت ش��رك��ة )ب��وي��ن��غ( األم��ري��ك��ي��ة في 
15 يوليو 1916 وتعد في الوقت احلاضر من 
الشركات العمالقة بالعالم في مجال صناعة 
الطائرات املدنية والعسكرية حيث حتظى الشركة 

بدعم ال محدود من قبل احلكومة األمريكية.
وك��ان��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية الناقل 
الرسمي لدولة الكويت قد أبرمت صفقة شراء 
لعشر طائرات من ط��راز بوينغ )اي��ه.ار 300 - 
777( مع شركة )بوينغ( األمريكية تنفيذا خلطة 
العمل اخلمسية واستراتيجية التغيير التي 

أعلنت عنها )الكويتية( في سبتمبر 2016.

الشيخ سلمان احلمود خالل اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ في الشرق األوسط وشمال افريقيا وتركيا برنارد دن

الشيخ صباح اخلالد يلتقي وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة البروفسور إبراهيم غندور

 أعلن اجلهاز امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات الكويتي 
بدء استخدام التوقيع االلكتروني في اصدار وتوجيه الكتب 
واملراسالت مع كافة اجلهات احلكومية وفقا الحكام القانون 
رقم 20 لسنة 2014 بشأن املعامالت اإللكترونية والئحته 

التنفيذية.
وقال املدير العام للجهاز باإلنابة قصي الشطي في بيان 
صحفي أمس الثالثاء إن )تكنولوجيا املعلومات( شأنه في 
ذلك شأن 80 جهة حكومية تستخدم نظام التراسل االلكتروني 

احلكومي بغية تطوير العمل احلكومي ورفع كفاءته.
وذك��ر الشطي أن التوقيع اإللكتروني ال��ذي سيستخدمه 

اجلهاز س��وف يصدر من ج��ذر تصديق فرعي ممنوح له من 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية وهي اجلهة التي عهد لها إدارة 
جذر التصديق لدولة الكويت بناء على قرار مجلس الوزراء 

1660 لسنة 2015.
وأضاف أن بدء استخدام التوقيع االلكتروني سيكون خطوة 
هامة نحو تعزيز التعامل االلكتروني بني اجلهات احلكومية 

والتوجه بشكل أكبر نحو مسار احلكومة اإللكترونية.
وأك��د على استعداد )تكنولوجيا املعلومات( للتعاون 
مع كافة اجلهات احلكومية التي ترغب في اجن��از التوقيع 
االلكتروني في مراسالتها كأحد اخلطوات الهامة واجل��ادة 

في تعزيز التعامل والتراسل االلكتروني ودع��م اخلدمات 
االلكترونية احلكومية.

يذكر أن اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات ال��ذي 
أنشئ مبرسوم عام 2006 يختص بوضع خطط وسياسات 
تكنولوجيا املعلومات على املستوى الوطني واالش��راف على 

تنفيذ خطة ومشاريع احلكومة االلكترونية.
وي��ق��وم اجل��ه��از ب���إدارة ال��ب��واب��ة االلكترونية الرسمية 
للدولة وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال وصناعة 
التكنولوجيا وتنمية قدراتها إل��ى جانب التوعية العامة 

بتكنولوجيا املعلومات واستخدامها لدى كل فئات املجتمع.

»تكنولوجيا املعلومات« تعلن بدء استخدام التوقيع 
اإللكتروني في املراسالت مع اجلهات احلكومية 


