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ولي العهد استقبل الخرافي
والسفير التونسي والعنجري

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 

االمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل س�����موه س���فير اجلمهورية 

التونس���ية لدى الكويت مصطفى باهية وذلك 
مبناسبة تسلم مهام عمله اجلديد سفيرا لبالده 

لدى البالد.
واستقبل سموه مشاري العنجري.

د.ناصر الصانع

صاحب السمو االمير يتسلم اوراق اعتماد سفير صربيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا سفير أرمينيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل تسلم أوراق اعتماد السفير العراقي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مشاري العنجري

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي وجنتي

األمير تسّلم أوراق اعتماد 3 سفراء

كسفير مفوض فوق العادة لبلدي 
جمهورية الع���راق لدى دولتكم 
الكويت الشقيقة  الكرمية دولة 
انني اعدكم يا صاحب السمو ببذل 
قصارى جهدي في سبيل جتديد 
عالقات بلدينا وشعبينا وتطويرها 
على جميع االصعدة مبا يحقق 
الرفاه والتقدم على اساس الروابط 
االخوية والتاريخية واس���تنادا 
ملبادئ القانون والشرعية الدولية 
واالحترام املتبادل متطلعني الى 
آفاق مشرقة من التعاون احليوي 
والنشاط االخوي والسعي اجلاد 
لوضع اس���س رصينة لعالقات 
اس���تراتيجية تنظ���ر ملصالح 
الش���عبني بعني العقل واحلكمة 
متجاوزين ازمات املاضي الكريه 
ومنغصاته. شكر جزيال صاحب 

السمو.
واستقبل س���موه رعاه اهلل 
بقصر بيان صباح امس سفير 
اجلمهورية االسالمية االيرانية 
لدى الكوي���ت علي جنتي وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 
املقابلة وزير  لبالده، وحض���ر 
شؤون الديوان االميري باالنابة 

الشيخ علي اجلراح.

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
العهد  صباح امس س���مو ولي 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
ظهر ام���س رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
هذا واحتفل بقصر بيان صباح 
امس بتسلم صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد اوراق اعتماد 
كل من السفير فادي تشارتشو 
غليان سفيرا جلمهورية ارمينيا 
والسفير ميهايلو براكيش سفيرا 
جلمهورية صربيا والسفير محمد 
حسني محمد بحر العلوم سفيرا 
جلمهورية العراق وذلك كسفراء 

لبالدهم لدى الكويت.
وحض���ر مراس���م االحتفال 
وزير ش���ؤون الديوان االميري 
باالنابة الش���يخ عل���ي اجلراح 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية باالنابة 
روضان الروضان ووكيل الديوان 
االميري ابراهيم الشطي ومدير 
مكت���ب صاحب الس���مو االمير 
احمد الفهد واملستشار بالديوان 
االميري محمد ابو احلسن ورئيس 

املراسم والتش���ريفات االميرية 
الش���يخ خالد العبداهلل، ومدير 
ادارة املراسم بوزارة اخلارجية 
السفير ضاري العجران ورئيس 

هيئة احلرس االميري اللواء ركن 
عيسى السميط.

وألقى سفير جمهورية العراق 
الكويت محمد حسني بحر  لدى 

العلوم لدى تقدميه اوراق اعتماده 
امام صاحب السمو االمير كلمة قال 
فيها: يشرفني يا صاحب السمو 
ان اقدم لسموكم اوراق اعتمادي 

الس�فير العراقي: سأبذل قصارى جهدي في سبيل تجديد العالقات مع الكويت وتطويرها على جميع األصعدة

الصانع: »حدس« حريصة على تبّني هموم المواطنين
أكد أمني عام احلركة الدستورية 
االس����المية د.ناص����ر الصان����ع 
حرص احلركة على تبني هموم 
الوط����ن واملواطن����ني، وتعزي����ز 
الوحدة الوطني����ة وإبعادها عن 
كل املنغصات واآلفات، وحتقيق 
التنمي����ة وكفالة تطبيقها  خطة 
وش����فافيتها وجعلها على رأس 
األولويات لدى اجلميع، مش����يرا 

الى ان احلركة ماضية في تواصلها 
مع مختلف الدوائر والشرائح في 

وطننا احلبيب.
التقى صاحب  ان����ه  وأضاف 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمس االول جريا على عادة املكاتب 
السياس����ية املتعاقب����ة للحركة، 
وحرصا على التواصل وااللتقاء 
مع رأس السلطات ووالد اجلميع، 

وملسنا من سموه االهتمام البالغ 
واملتابع����ة احلثيثة لقضية ابناء 
وبنات الكويت في الوفد االغاثي 
ضمن اسطول احلرية احملتجزين 

في االراضي احملتلة.
كما التقى الصانع سمو ولي 
العه����د الش����يخ ن����واف األحمد، 
وذلك في مكتب سموه في قصر 

السيف.

بزيادة قدرها 10 ماليين دينار عن آخر مديونية

تقرير » المالية« األخير: 280 مليون دينار
الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء

شبشوب: اللجنة المشتركة الجزائرية  � الكويتية 
فرصة لتقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع الثنائية

بشرى الزين
اكد املدير الع���ام الدارة البلدان العربية في 
وزارة اخلارجية اجلزائرية السفير عبداحلميد 
شبشوب رغبة بالده الدائمة في تطوير وتنمية 

العالقات اجلزائرية � الكويتية.
واضاف شبشوب في تصريح صحافي عقب 
افتتاح اجتماع الدورة السادسة للجنة املشتركة 
على مستوى اخلبراء، ان اهمية هذا االجتماع في 
احملافظة على دورية اجتماعات اللجنة بوصفها 
االطار الفعلي لدراس���ة وتقييم ومتابعة مدى 

تنفيذ املش���اريع والبرامج التي تندرج ضمن 
اطار التعاون الثنائي بني البلدين، مشيرا الى 
ان هذا اللقاء املتجدد ميثل فرصة إلعطاء حترك 
اكبر للعالقات من خالل تبادل االفكار والرؤى 
حول اجنع السبل الكفيلة برفع حجم التعاون 
وذلك عبر االستغالل االمثل للطاقات اخلالقة 
واالمكانيات املادية والبش���رية التي يزخر بها 
البلدان الش���قيقان، موضح���ا ان توظيف ذلك 
يأتي عبر شراكة متينة في املجاالت االقتصادية 

والتجارية والثقافية واالستثمارية.

ادى الى تراكمها من س���نة الى 
اخ���رى حتى بلغ���ت نحو 280 
مليون دينار، فضال عما سيترتب 
بعد ذلك من صعوبات ستكتنف 
عملي���ات التحصيل، حيث كان 
باالمكان جتنبها لو متت متابعة 
حتصيلها اوال ب���أول. واوضح 
التقرير ان بقاء هذه املديونيات 
دون حتصيل يحم���ل امليزانية 
العامة للدولة اعباء طائلة كان 
ميكن ان تستفيد على االقل منها 
وزارة الكهرباء واملاء في تغطية 

مصروفاتها.
ودعا التقرير وزارة الكهرباء 
واملاء الى بذل املزيد من اجلهود 
القص���ور لديها  ملعاجلة اوجه 

والتي يترتب عليها احيانا سقوط 
بعض تلك املبالغ بالتقادم نتيجة 
عدم متابعة حتصيلها ومن ثم 

اهدار في املال العام.
كما طلب التقرير من الوزارة 
مراعاة تطوي���ر اعمال االدارات 
القائم���ة عل���ى حتصي���ل تلك 
املستحقات داخل الوزارة ورفع 
كفاءة االقس���ام املعنية بعملية 
التحصيل وضرورة تقدمي احللول 
العملية والتنسيق بشأنها مع 
اجلهات املعنية االخرى الستصدار 
الضوابط الالزمة لتحصيل تلك 
الديون وربط استمرارية اخلدمات 
املش���ار اليها لسداد املديونيات 

عنها اوال بأول.

اثرا مباشرا على املال العام وعلى 
متطلب���ات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
وجاء ف���ي التقرير انه على 
الي���ه ديوان  الرغم مما اش���ار 
احملاس���بة من مالحظات وردت 
في تقاريره الدورية ا ملبلغة الى 
اجلهات احلكومية مبا فيها وزارة 
الكهرباء واملاء بشأن بقاء وتزايد 
املبلغ املستحق عن ايرادات واجبة 
التحصيل دون اتخاذ اجراءات 
بشأن حتصيلها، االمر الذي يعد 
مخالفة مالية لعدم قيام الوزارة 
باتخاذ اجراءات جادة لتحصيل 
املس���تحقات املشار اليها والتي 
متثل مبالغ ال يس���تهان بها مما 

دارين العلي
الديون املس���تحقة  بلغ���ت 
لوزارة الكهرباء واملاء في نهاية 
مارس املاضي 280 مليون دينار 
بزيادة قدره���ا 10 ماليني دينار 
عن آخر مديونية كش���فت عنها 
الوزارة قبل نحو شهرين وذلك 
وفق التقرير االخير الصادر عن 

وزارة املالية.
ولفت التقرير الى الطلب الذي 
تضمنه تقرير ديوان احملاسبة 
الصادر في وقت سابق، والذي 
طالب فيه وزارة الكهرباء واملاء 
الديون  بضرورة حتصيل هذه 
الش���ركات  املس���تحقة عل���ى 
واملواطنني واملقيمني حتى ال تترك 

القاهرة � هناء السيد
اختتم���ت اللجن���ة الدائمة 
لالع���الم العربي اعمال دورتها 
االستثنائية امس والتي خصصت 
ملناقشة املشروع املقترح بانشاء 

مفوضية لالعالم العربي.
وقال رئيس وفد الكويت الى 
االجتم���اع وكيل وزارة االعالم 
الشيخ فيصل املالك في تصريح 
ل� »كونا« ان االجتماع اقر عددا 
من التوصي���ات والتي تقضي 
بعدم احلاجة الى انشاء مفوضية 
لالعالم العربي في ضوء واقع 
العربي احلالي بشقيه  االعالم 

العام واخلاص.
واضاف الشيخ فيصل املالك ان اللجنة اعتبرت 
املشروع املقدم النشاء مفوضية لالعالم العربي 

تكرارا ملؤسسات اعالمية عربية قائمة حاليا.
واكد احلاجة املاسة الى دعم وتفعيل دور قطاع 
االعالم العربي مب���ا يخدم مصالح االمة العربية 

الس���يما في املرحل���ة الراهنة 
وما حتمله من حتديات جسام 

تواجهها.
ورحب مبا طرحه اخلبراء 
االعالميون والقانونيون خالل 
الدورة االستثنائية  اجتماعات 
من رؤى تستقرئ املستقبل من 
خالل اجراء دراسات وورش عمل 
بهدف تطوير دور االعالم العربي 
وحتديث خطابه لدى الرأي العام 

الدولي.
ودع���ا الش���يخ فيصل الى 
تعزيز قطاع االعالم واالتصال 
بجامعة الدول العربية ومختلف 
املؤسس���ات االعالمية مبا يحقق متطلبات مهنة 

االعالم احلديث في جميع املجاالت.
واوض���ح ان التوصيات الت���ي توصلت اليها 
اللجنة سترفع الى اجتماع مجلس وزراء االعالم 
العرب في دورته العادية يومي ال� 23 وال� 24 من 

الشهر املقبل.

المالك: دعم دور قطاع اإلعالم العربي
لمواجهة التحديات في المرحلة الراهنة

الشيخ فيصل املالك


