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اجلراح يشيد بعمق العالقات مع إيطاليا

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ خالد اجلراح بعمق العالقات 
الثنائية بني الكويت وإيطاليا، مؤكدا حرص 
الطرفني على تعزيزها وتطويرها السيما على 

املستوى العسكري. 
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ 
خالد اجلراح بحث مع السفير اإليطالي لدى 
البالد فابري���زو نيكوليتي والوفد املرافق له 

أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية. 

وحضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلض���ر ووكيل وزارة 
الدفاع جسار اجلسار ومعاون رئيس االركان 
لهيئ���ة االمداد والتموين الل���واء الركن الفي 
العازمي ومس���اعد آمر القوة اجلوية العميد 
الركن طيار عدنان حسني الفضلي واملستشار 

بوزارة اخلارجية الكويتية محمد حياتي.

الشيخ خالد اجلراح خالل لقائه السفير اإليطالي فابريزو نيكوليتي

املزرم قدم إقراره اخلاص 
بالذمة املالية لهيئة مكافحة الفساد

قام وكي���ل وزارة اإلعالم 
إقراره  املزرم بتسليم  طارق 
اخل���اص بالذمة املالية ملمثل 
العام���ة ملكافح���ة  الهيئ���ة 

الفساد.
وقال املزرم إنه تقدم بإقرار 
الذمة املالية التزاما باملرسوم 
بقانون رقم 24 لس���نة 2012 
بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفس���اد والالئحة التنفيذية 
للهيئة وفقا للمرس���وم رقم 

77 لسنة 2015.
 ودعا املزرم جميع القيادين 
واإلشرافيني في الوزارة ممن 
تنطبق عليهم الشروط بسرعة 
تقدمي إق���رارات الذمة املالية 
اخلاصة بهم لدي الهيئة العامة 

طارق املزرم يسلم إقرار الذمة املالية ملمثل مكافحة الفسادملكافحة الفساد.

دبي وتركيا ومصر أكثر الوجهات استقطاباً للمسافرين

مطار الكويت استقبل 122259 في خمسة أيام

أثناء وزن األمتعة قبل املغادرة 

وق���ال الفداغي ان عودة 
املس���افرين ش���ملت ايضا 
املدرس���ني الذي���ن قض���وا 
االج���ازة داخ���ل أوطانهم، 
وكذلك املدرسون اجلدد الذين 
تعاقدت معهم وزارة التربية 
للعام احلالي. وأشار الى ان 
إدارة الطيران املدني شكلت 
فريق إسناد ملثل هذه املواسم 
لتسهيل عودة املسافرين منذ 
حلظة الوصول حتى نقطة 
وزن األمتعة، وكذلك تقدمي 
االرشادات ايضا للمغادرين، 

مضيفا ان عودة املسافرين 
متت عبر رحالت وشركات 

طيران مختلفة.
ولف���ت ال���ى ان أب���رز 
املش���اكل الت���ي واجهتن���ا 
مع عودة املس���افرين عدم 
تقيد املسافرين بتعليمات 
إدارة الطي���ران املدني ومن 
التدخني وعدم جتهيز  ذلك 
جوازات س���فرهم وعملية 
البحث عنه���ا في احلقائب 
لفترة طويلة، وكذلك وجود 

بعض املمنوعات.

إدارة العملي����ات ف����ي مطار 
الكويت الدولي صالح الفداغي 
الذين  ان ع����دد املس����افرين 
الكوي����ت والذين  الى  عادوا 
قضوا اجازة الصيف خارج 
البالد بلغ 122259 مس����افرا 
الس����بت  الفترة من  خ����الل 
8/29 وحت����ى 9/2 اجلاري. 
وأض����اف ان أغلب الوجهات 
التي عاد منها املسافرون هي 
دبي وتركيا ومصر ومشهد 
واالسكندرية ولندن وشرم 

الشيخ وفرانكفورت.

فرج ناصر

يش���هد مط���ار الكويت 
الدولي خالل هذه األيام زحاما 
كبي���را بعد انتهاء موس���م 
االجازات وعودة الكثير من 
املدرسني واألسر التي قضت 
فترة الصيف خارج الكويت، 
وكذلك مغادرة الكثيرين، مما 
شكل ضغطا على العاملني 
باملطار س���واء في صالتي 

الوصول أو املغادرة.
وفي هذا االطار، أكد مدير 

زحمة في صالة الوصول                   )محمد هاشم( جلسوا انتظارا لوصول أمتعتهم 

الفداغي: أبرز 
املشاكل التي 

واجهتنا عدم التقيد 
بالتعليمات والتدخني 

ووجود بعض 
املمنوعات


