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• صاحب السمو مستقبالً مرزوق الغامن وبدر املال

• سمو أمير البالد مستقبالً مايك بومبيو بحضور سمو ولي العهد

سموه استقبل ولي العهد والمبارك والغانم وعدداً من الشخصيات

األمير استعرض مع بومبيو

العالقات الكويتية األميركية
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�س� ،سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،وبح�ضور �سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ،ووزير خارجية
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية مايك
بومبيو ،وال��وف��د امل��راف��ق ،وذلك
مبنا�سبة زيارته للبالد ،حيث نقل
حتيات وتقدير الرئي�س دونالد ترامب
رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
ومتنياته ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،مبوفور ال�صحة
والعافية ول�شعب الكويت دوام التقدم
والتطور.
هذا وحمله �سموه حتياته وتقديره

للرئي�س دونالد ترامب ،ومتنياته
له بدوام ال�صحة والعافية ول�شعب
الواليات املتحدة املزيد من التقدم
واالزدهار.
ه���ذا ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ا�ستعرا�ض
العالقات التاريخية املميزة بني
الكويت والواليات املتحدة الأمريكية
يف جميع املجاالت مبا يعك�س عمق
العالقات الرا�سخة بني ال�شعبني ،كما
مت التطرق الى الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك و�آخر م�ستجدات الأو�ضاع يف
املنطقة.
كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س االمة
مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س االمة
م��رزوق ال��غ��امن ،حيث ق��دم ل�سموه

االع�ضاء اجل��دد النائبني ب��در املال
وعبدالله الكندري ،وذلك مبنا�سبة
فوزهما باالنتخابات التكميلية يف
الدائرتني الثانية والثالثة.
هذا وقد هن�أهما �سموه مبنا�سبة فوزهما
يف االنتخابات التكميلية وح�صولهما
على ثقة املواطنني كما زودهما �سموه
بتوجيهاته ال�سامية ب��ب��ذل اجلهد
وال�سعي يف خدمة الوطن واملواطنني
وو�ضع امل�صلحة العامة ن�صب اعينهما
ملا يعود باخلري على اجلميع متمنيا
�سموه لهما كل التوفيق وال�سداد خلدمة
الوطن العزيز واال�سهام يف رفعته.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
ال���وزراء �أن�س ال�صالح ،حيث قدم
ل�سموه الفريق �أول م .ال�شيخ �أحمد
ال��ن��واف ،حمافظ ح��ويل ،وال�شيخ

ف���واز اخل��ال��د ،حم��اف��ظ االحمدي،
وال�����ش��ي��خ ط�ل�ال اخل���ال���د حمافظ
العا�صمة ،وال�شيخ في�صل احلمود،
حمافظ الفروانية ،ونا�رص احلجرف،
حمافظ اجلهراء ،وحممود بو�شهري،
حمافظ مبارك الكبري ،وذلك مبنا�سبة
تعيينهم مبنا�صبهم اجلديدة.
وقد زودهم �سموه بتوجيهاته ال�سامية
وحثهم على العمل امل�ستمر وبذل
املزيد من اجلهود لدعم ما فيه خري
وم�صلحة الوطن واملواطنني.
كما ا�ستقبل �سموه ،وزي��ر النفط
وزي���ر الكهرباء وامل���اء د .خالد
الفا�ضل ووزي��ر الكهرباء العراقي
ل�ؤي اخلطيب ،والوفد املرافق وذلك
مبنا�سبة زيارته للبالد.
ح�رض املقابالت وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.

سموه التقى المبارك والغانم وعدداً من الشخصيات

ولي العهد للمحافظين :تلمسوا احتياجات المواطنين
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سموه ،مرزوق الغامن ،حيث قدم ل�سموه كال من النائب بدر املال
والنائب عبدالله الكندري ،وذلك مبنا�سبة فوزهما يف االنتخابات التكميلية
يف الدائرتني الثانية والثالثة وقد هن�أهما �سموه بفوزهما يف االنتخابات
التكميلية معربا عن متنياته لهما بالتوفيق وال�سداد يف �أداء مهامهما الت�رشيعية
والرقابية مع زمالئهما يف املجل�س واالرتقاء باملمار�سة الربملانية مبا يحقق
التقدم والنماء لوطننا العزيز وحتقيق تطلعات �شعبنا الكرمي.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد
اجلراح .كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ان�س ال�صالح ،حيث قدم ل�سموه الفريق �أول م .ال�شيخ
�أحمد النواف ،حمافظ حويل ،وال�شيخ فواز اخلالد ،حمافظ الأحمدي ،وال�شيخ
طالل اخلالد ،حمافظ العا�صمة ،وال�شيخ في�صل احلمود ،حمافظ الفروانية،
ونا�رص احلجرف حمافظ اجلهراء ،وحممود بو�شهري حمافظ مبارك الكبري،
وذلك مبنا�سبة تعيينهم يف منا�صبهم اجلديدة.
وقد هن�أهم �سموه ،على هذه الثقة التي �أوكلت �إليهم معربا عن متنياته لهم
بالتوفيق والنجاح يف �أداء مهامهم وامل�ساهمة يف خدمة الوطن ونه�ضته ،م�ؤكدا
�سموه على �رضورة تلم�س احتياجات املحافظات واملواطنني وحت�سني جودة
اخلدمات والتوا�صل امل�ستمر معهم لتحقيق تطلعاتهم.

•  ...ولدى استقباله وزير الكهرباء العراقي لؤي اخلطيب

القيادة السياسية هنأت تونس بعيدها الوطني
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تهنئة �إل��ى الرئي�س التون�سي
الباجي قايد ال�سب�سي ،عرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لتون�س،
متمنيا �سموه له دوام ال�صحة والعافية ولبالده
كل التقدم واالزده���ار .وبعث �سمو ويل العهد

ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
الباجي قايد ال�سب�سي� ،ضمنها �سموه خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لتون�س ،متمنيا
�سموه له موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر امل��ب��ارك ،رئي�س
جمل�س الوزراء ،بربقية تهنئة مماثلة.

المبارك مهنئ ًا المحافظين :التنسيق مع الجهات

الحكومية لتحقيق النهضة المنشودة
• سمو ولي العهد مستقبالً وزير الداخلية

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً أنس الصالح واحملافظني

•  ...ومتوسطا ً أنس الصالح واحملافظني

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س ال���وزراء ،يف ق�رص
بيان �أم�س ،نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح ،حيث
قدم ل�سموه حمافظ حويل الفريق
�أول متقاعد ال�شيخ �أحمد النواف،
وحم��اف��ظ الأح��م��دي ال�شيخ فواز
اخلالد ،وحمافظ العا�صمة ال�شيخ
طالل اخلالد ،وحمافظ الفروانية
ال�شيخ في�صل احل��م��ود ،وحمافظ
اجلهراء نا�رص احلجرف ،وحمافظ

مبارك الكبري اللواء متقاعد حممود
بو�شهري ،وذلك مبنا�سبة تعيينهم
يف منا�صبهم اجلديدة.
وقد هن�أهم �سموه على الثقة الغالية
م��ن �صاحب ال�سمو �أم�ي�ر البالد
املفدى ،م�ؤكدا �أنها و�سام �رشف
عظيم ودافع كبري ملزيد من العمل
واالجتهاد .وقال �سموه �إن للمحافظ
دورا كبريا يف اال�رشاف على تنفيذ
�سيا�سة الدولة ومتابعة م�رشوعات
خطة التنمية يف �إط��ار حمافظته،
م�شريا ال��ى ��ضرورة التن�سيق مع

وزير الدفاع بحث مع مسؤول صيني

«الزكاة» :حققنا نقلة كبيرة

كتب حم�سن الهيلم:

كتب فار�س عبد الرحمن:

موضوعات ذات اهتمام مشترك
بحث النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ام�س مع نائب وزي��ر هيئة الدولة للعلوم
والتكنولوجيا وال�صناعة للدفاع الوطني بال�صني �شيوي
بين�سيزور عددا من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان �صحايف ان ال�شيخ نا�رص ال�صباح
تبادل مع ال�ضيف الزائر والوفد املرافق له خالل اللقاء
الأحاديث الودية ومناق�شة �أهم الأمور واملو�ضوعات امل�شرتكة
التي تهم البلدين ال�صديقني.
وا�ضافت �أن هذه الزيارة ت�أتي تنفيذا للربوتوكوالت املوقعة
من �صاحب ال�سمو امري البالد القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ �صباح الأحمد ورئي�س جمهورية ال�صني �شي جينبينغ
خالل زيارة �سموه الى ال�صني.
كما بحث ال�شيخ نا�رص ال�صباح مبكتبه ام�س مع رئي�س غرفة
جتارة و�صناعة الكويت علي الغامن عددا من املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك .وقالت وزارة الدفاع يف بيان �صحايف انه
مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناق�شة اجلوانب
املتعلقة �ضمن حمور الزيارة.

• الشيخ ناصر الصباح مستقبالً شيوي بينسيزور

خمتلف اجلهات احلكومية لتحقيق
النه�ضة املن�شودة والوقوف على
ح��اج��ات امل��واط��ن�ين والتما�س
مطالبهم.
ح�رض املقابلة رئي�س ديوان رئي�س
جمل�س ال���وزراء ال�شيخة اعتماد
اخل��ال��د .ك��م��ا ا�ستقبل �سموه،
وبح�ضور وزير النفط وزير الكهرباء
وامل��اء د .خالد الفا�ضل ،وزير
الكهرباء العراقي د.ل�ؤي اخلطيب،
والوفد املرافق له وذلك مبنا�سبة
زيارته للبالد.

في تطوير الخدمة اإللكترونية
��صرح مدير مركز املعلومات يف بيت ال��زك��اة حممد
عبداملعطي ب�أن البيت يويل �أهمية خا�صة ال�ستخدام تقنيات
املعلومات يف �أدارة �أعماله ،وقد كان بيت الزكاة �سباقا
يف �إجناز جميع �أعمال ومرا�سالته الإدارية �آلي ًا ،كما حقق
البيت نقلة كربى يف تطوير �أنظمته وخدماته االلكرتونية
املتوافرة �سواء من خالل بوابة بيت الزكاة الإلكرتونية
التي �أ�صبحت متثل �أحد الروافد الهامة لإيرادات بيت الزكاة
وتقدمي العديد من اخلدمات االلية جلمهور وعمالء البيت،
بالإ�ضافة �إل��ى تقدمي تلك اخلدمات من خالل الهواتف
الذكية ب�أنظمة الأندرويد والآيفون وذلك ملواكبة كل جديد
من �أ�ساليب التقنيات احلديثة يف تقدمي اخلدمات املختلفة
للجمهور ب�سهولة و�رسعة.
و�أ�ضاف عبداملعطي �أن البيت ميثل منوذجا يدعو للفخر
بني جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف جمال
العمل اخلريي والإن�ساين ،وذلك بتطويع �آليات تقنية
املعلومات يف ت�سيري اعماله وتقدمي خدماته وتوطيد
ثقة املتعاملني مع البيت وكذلك ثقة م�ؤ�س�سات التدقيق

املحلية والدولية يف بيانات و�أعمال و�أنظمة البيت
من خالل تقييمها تبعا ل�سيا�سات ومعايري �أمن و�رسية
املعلومات العاملية واحل�صول علي �شهادات اجلودة
التي متنحها تلك امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة.
و�أ�شار عبداملعطي الى �أن مركز نظم املعلومات لديه
العديد من الأنظمة الآلية التي تخدم عمالء البيت
من املتربعني وح��االت امل�ستفيدين من امل�ساعدات
االجتماعية النقدية والعينية وكافلي الأيتام ونظام
التوظيف للراغبني بتقدمي طلبات العمل يف البيت ،كما
قام مركز نظم املعلومات بتطوير العديد من الأنظمة
الآلية التي تخدم وت�سهل عمل موظفي البيت يف االدارات
املختلفة ومنها الأنظمة املالية والإدارية والأنظمة التي
تعنى باملوظفني وتنميتهم ك�أنظمة التدريب وتقدمي
االقرتاحات وغريها.
و�أ�ضاف �أن املركز قام بتطوير وا�ستحداث قاعدة بيانات
�إح�صائية خا�صة تخدم املخرجات الإح�صائية لبيت
الزكاة والتي يتم حتليلها واال�ستفادة بنتائجها يف
حتديد امل�شاكل واملعوقات وتطوير العمل واخلدمات
بالبيت عن طريق تقدميها للمعنيني ومتخذي القرار.

