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األمير بحث مع رئيسة ليبيريا التعاون الثنائي والقضايا المشتركة
وحضر املقابالت رئيس بعثة 
الشرف املرافقة املستشار بالديوان 

األميري محمد ابواحلسن.
وكانت ايلني جونسون سيرليف 
رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة 
والوفد الرسمي املرافق لها وصلت 
الى البالد صباح امس في زيارة 
رس����مية تس����تغرق ثالث����ة ايام 
جتري خاللها مباحثات رس����مية 
مع صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد.
وكان على رأس مستقبليها على 
ارض املطار صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ونائب 
الش����يخ  الوطني  رئيس احلرس 
مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير 
ش����ؤون الديوان االميري باالنابة 
الشيخ علي اجلراح وكبار القادة 
في اجليش والش����رطة واحلرس 
الوطني. وتشكلت بعثة الشرف 
املرافقة لها م����ن الديوان االميري 
برئاسة املستشار بالديوان االميري 

محمد ابواحلسن.
ويرافقها وفد رسمي يضم كال 
من وزيرة اخلارجية اوبانكي كنج 
اكريلي ووزير التخطيط والشؤون 
االقتصادية ام����ارا كوميه ووزير 
التجارة والصناعة ماتيا بيوسلو 
ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة 
كريس����توفر نيور وعدد من كبار 
املسؤولني في حكومة جمهورية 

ليبيريا الصديقة.

الش����يخ ناصر احملمد وذلك مبقر 
اقامتها بقصر بيان.

ايلني جونسون  واس����تقبلت 
سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا 
الصديقة النائ����ب الثاني لرئيس 
الكويت  غرفة جتارة وصناع����ة 
عبدالوهاب الوزان واعضاء الغرفة 

وذلك مبقر اقامتها بقصر بيان.
كما استقبلت ايلني جونسون 
سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا 
الصديقة عصر أمس العضو املنتدب 
للهيئة العامة لالستثمار بدر السعد، 

وذلك مبقر اقامتها بقصر بيان.

أقام صاحب السمو  الكويت. كما 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان مساء أمس مأدبة عشاء على 
ش����رف ايلني جونسون سيرليف 
رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة 
والوفد الرسمي املرافق لها وذلك 
مبناسبة زيارتها الرسمية للبالد. 
واستقبلت ايلني جونسون سيرليف 
رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 

وذلك مبقر اقامتها بقصر بيان.
واستقبلت رئيسة جمهورية 
ليبيريا سمو رئيس مجلس الوزراء 

وقعها عن حكومة الكويت روضان 
الروضان وزير اخلارجية باإلنابة 
وعن حكومة جمهورية ليبيريا امارا 
كونيه وزير التخطيط والشؤون 

االقتصادية.
ومذك����رة تفاهم بش����أن إقامة 
املش����اورات الثنائي����ة بني وزارة 
خارجية حكومة الكويت ووزارة 
خارجية جمهورية ليبيريا وقعها 
عن حكومة الكويت خالد اجلاراهلل 
وكيل وزارة اخلارجية وعن حكومة 
جمهورية ليبيريا كوناه بالكيت 
س����فير جمهوري����ة ليبيريا لدى 

الس����مو  وبحض����ور صاحب 
األمي����ر الش����يخ صب����اح األحمد 
وايلني جونسون سيرليف رئيسة 
جمهورية ليبيريا الصديقة وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
ال����وزراء مت بقصر بيان  مجلس 
مساء أمس التوقيع على اتفاقيات 
بني الكوي����ت وجمهورية ليبيريا 

الصديقة كما يلي:
اتفاق بشأن إنشاء جلنة مشتركة 
للتعاون الثنائي بني حكومة دولة 
الكويت وحكومة جمهورية ليبيريا 

بأن املباحث����ات تناولت العالقات 
الثنائية ب����ني البلدين الصديقني 
وس����بل تعزيزه����ا وتنميتها في 
مختلف املجاالت وتوس����يع اطر 
التعاون ب����ني اجلانبني مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة واهم القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
هذا وقد ساد املباحثات جو ودي 
التي تتميز  عكس روح الصداقة 
بها العالقة بني البلدين الصديقني 
ورغبتهما املشتركة في املزيد من 
التعاون والتنسيق على مختلف 

االصعدة.

الرس����مية بني اجلانب����ني، ترأس 
اجلانب الكويتي فيها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء وكبار املسؤولني 
بالدولة، وع����ن جانب جمهورية 
ليبيريا الصديقة ايلني جونسون 
سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا 
الصديق����ة وكبار املس����ؤولني في 

حكومة ليبيريا.
وقد صرح وزير شؤون الديوان 
االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح 

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
واستقبل س����موه بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب االول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك
كما استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
ظهر امس وزير الداخلية الفريق 
ركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
حيث قدم لسموه كال من الوكيل 
املساعد لش����ؤون األمن اخلاص 
الفريق س����ليمان الفهد  والوكيل 
املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
الفريق الشيخ احمد النواف وذلك 
مبناس����بة ترقية كل منهما لرتبة 

فريق.
املقابلة وزير ش����ؤون  حضر 
الديوان االميري باالنابة الش����يخ 

علي اجلراح.
إلى ذلك استقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان مساء امس ايلني جونسون 
سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا 
املرافق  الرسمي  الصديقة والوفد 
لها، وبحضور س����مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وذلك مبناسبة 

زيارتها الرسمية للبالد.
املباحثات  هذا وق����د عق����دت 

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك والخالد وأحمد النواف والفهد

الكويت وليبيريا وقّعتا اتفاقاً بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي ومذكرة تفاهم إلقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية
صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ جابر اخلالد والفريق الشيخ أحمد النواف والفريق سليمان الفهد صاحب السمو األمير خالل استقباله لرئيسة ليبيريا ايلني جونسون سيرليف
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»العاملين بنفط الخليج« لرفع سقف
الراتب التقاعدي إلى 1750 ديناراً

العاملني  النفطي خاص����ة وكل 
بالدولة عامة من خالل تطلعهم 
الى التقاعد املبكر والعيش بنفس 
مستواهم االجتماعي وفتح آفاق 
جديدة وابواب العمل امام ابنائهم 
من العناصر الشابة التي تتمتع 
النش����اط  بالكفاءات لبث روح 
واحليوية ف����ي جميع قطاعات 
الدولة والتي تس����اعد في دفع 
عجل����ة االنت����اج والتنمية بكل 

اشكالها.
وق����ال ان الن����واب الذي����ن 
يساهمون في اقرار هذا املطلب 
الخوانهم سيسجل لهم التاريخ 
الناطقة  الش����ريفة  مواقفه����م 
واملؤكدة عل����ى حرصهم على 
الوطن وابنائ����ه من خالل حل 
الكثير من املشاكل التي تواجهها 
الوطنية  العمالة  الدولة بشأن 

احلالية واملستقبلية.
وشدد العسكر في ختام بيانه 
على ان����ه حان وق����ت الوقوف 
واظهار النية الصادقة الخواننا 
في مجلس االمة الذين ميثلون 
الش����عب الكويت����ي م����ن خالل 
املوافقة على هذا املقترح وتنفيذ 
برامجهم االنتخابية وترجمتها 
الى افعال بتحقيق االجناز الذي 
طاملا انتظرناه وانتظرته جموع 
العاملني ملا في����ه فائدة للوطن 

والعمال على حد سواء.

النفطي من خ����الل دور اللجان 
البرملانية واعضاء مجلس االمة 
وتفاعلهم مع قضايا العاملني في 
القطاع النفطي والعمل على اقرار 

تطلعاتهم.
واكد العسكر على ان مطلب 
التقاعدي  الراتب  العمالة برفع 
قد جاء نتيج����ة للظروف التي 
يتحملها املواطن من غالء املعيشة 
وان املطالبة به يواكب ويساير 
الظروف لرف����ع الضغط املادي 
عن املتقاعدين ومن ناحية اخرى 
اشار العسكر الى ان اقرار رفع 
سقف الراتب التقاعدي من اعضاء 
مجلس االمة الذين ميثلون الشعب 
الكثير  بكل طوائفه س����يحقق 
من اآلمال على مستوى القطاع 

ناش����د رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
لنف����ط اخلليج فالح العس����كر 
اعضاء مجل����س االمة واعضاء 
اللجنة املالية خاصة املوافقة على 
اقرار رفع سقف الراتب التقاعدي 
الى 1750 دينارا، واكد ان موافقة 
االعضاء على ذلك يكون من واقع 
اميانهم باحقية ابنائهم واخوانهم 
في العيش حياة كرمية بعد ان 
بلغوا سن التقاعد وهؤالء العمالة 
يستحقون الرعاية في مثل هذه 

السن املتقدمة.
العس����كر مطالبته  وج����دد 
وتضامنه مع احتاد عمال البترول 
وباقي النقابات النفطية في مطلب 
رفع السقف التقاعدي الى 1750 
دينارا وتفعيل هذه املطالبة التي 
يتطلع اليها العاملون في القطاع 

لرفع الضغط المادي عنهم

ولي العهد: »الداخلية« هي العين الساهرة للحفاظ على أمن البالد

ظل الرعاية الس���امية لصاحب 
الس���مو االمير. واكد سمو ولي 
العهد ان وزارة الداخلية كانت 
وستظل على العهد بها دائما العني 
الكويت  الساهرة للحفاظ على 
وامنها ووحدتها الوطنية حتت 
كل الظروف واملتغيرات، داعيا 
اهلل العل���ي القدي���ر ان يحفظ 

الكويت واهلها من كل مكروه.

والتدريب بوزارة الداخلية وذلك 
الى رتبة  مبناس���بة ترقيتهما 

فريق.
واشاد سموه باجلهود الكبيرة 
التي تقوم بها وزارة الداخلية في 
احلفاظ على امن الوطن واملواطن 
وحثهم سموه على بذل املزيد من 
الكويت كما  العمل حتى تكون 
كانت دوم���ا دار امن وامان في 

لش���ؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري.

واس���تقبل س���موه وزي���ر 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
وبرفقته الفريق س���ليمان فهد 
الفهد الوكيل املس���اعد لشؤون 
الداخلية  االمن اخلاص بوزارة 
والفريق الش���يخ احمد النواف 
الوكيل املساعد لشؤون التعليم 

واستقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
النف���ط ووزير االعالم  ووزير 
الش���يخ احمد العبداهلل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روض���ان الروض���ان ووزي���ر 
الدول���ة  املواص���الت ووزي���ر 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بقصر بيان صباح 
امس رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي، كما استقبل سموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.

سموه التقى الخرافي والمحمد و7 وزراء والفهد والنواف

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد العبداهلل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

السفير محمد فاضل خلف

الرئيس البوسني يزور البالد قريباً
يجري مباحثات لتعزيز التعاون بين البلدين

سراييڤو � كونا: قال سفيرنا لدى البوسنة والهرسك محمد فاضل 
خلف امس ان الرئيس البوسني حارث سياليجيتش سيقوم قريبا 
بزيارة للبالد يلتقي خاللها كبار املسؤولني الكويتيني الجراء مباحثات 

تهدف الى تعزيز عالقات التعاون بني البلدين.
وأبلغ الس���فير خلف »كونا« بأنه التقى رئيس مجلس الرئاسة 
البوسنية حارث سياليجيتش الذي نقل له اعتزازه بزيارة الكويت 
قريبا قائال: انها ستكون فرصة لتقييم االوضاع االقليمية والدولية 

الراهنة واعطاء دفعة جديدة لعالقات التعاون الثنائي.
وذكر ان وفدا اقتصاديا هاما س���يزور الكوي���ت برفقة الرئيس 
البوسني س���ياليجيتش ما يش���كل فرصة اخرى للقاء مباشر بني 
رجال االعمال الكويتيني املعنيني ورجال االعمال البوسنيني لبحث 

فرص التعاون الثنائي.

نقابة »الدفاع«: أحمد المنصور منهاج
للتطور واالرتقاء بمستوى الشؤون اإلدارية

العمومي�������ة عل���ى تزكيت��ه 
وجتديد الثقة مبجلس اإلدارة 
اجلديد ملدة 4 س���نوات مقبلة 
ف���ي 2014/5/31 واعدا  تنتهي 
إياهم بإجنازات أكثر في املرحلة 

املقبلة.

القياديني والتي تعرقل العمل في 
ظل القوانني والقرارات املنظمة 
لذلك في ج���و ودي بعيدا عن 

الرسميات.
من جانب آخر، توجه العنزي 
بش���كره ألعض���اء اجلمعي���ة 

أش���اد رئيس نقابة وزارة 
العنزي بفكرة  الدفاع م.أحمد 
تنظي���م ديواني���ة اخلمي���س 
املاضي والت���ي حملت عنوان 
»نظرة تأملية ووقفة تقوميية 
للخدمة املدنية« والتي نظمت 
برعاي���ة النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك وبحضور 
قياديي وزارات الدولة التابعة 
لديوان اخلدمة املدنية من أجل 
التباح���ث والتش���اور في كل 
القضايا التي تهم مصلحة البالد 
التشريعات  ومناقشة محاور 
املدنية وقياس األداء، كما أشاد 
باجلهود املتميزة للوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية الشيخ أحمد 
املنصور صاحب فكرة تنظيم 
ه���ذه الديوانية الت���ي جاءت 
ملواجهة املش���اكل التي تواجه 

أشادت بعقد ديوانية »نظرة تأملية ووقفة تقويمية للخدمة المدنية«

الشيخ أحمد املنصورم.أحمد العنزي

فالح العسكر

المري لسرعة صرف مكافأة
الراتب الشامل لموظفي »الكويتية«

السعي لتحرير ميزانياتها املعلقة 
ومبالغها املستحقة والتي تتجاوز 
200 مليون دينار، مشيرا الى ان 
االقتراض في الوقت احلالي سيزيد 
من تعثر املؤسسة في املستقبل 
وهي في طور حتويلها الى شركة. 
من جانب آخر، طالب املري ادارة 
املؤسسة بضرورة توفير االعتماد 
املالي الالزم وسرعة صرف مكافأة 
الراتب الشامل ملوظفي املؤسسة 
والذي أقره مجلس اخلدمة املدنية 
واعتمده مجلس الوزراء في وقت 
س����ابق بناء على مطالبة النقابة 
وباالتفاق مع ادارة املؤسسة في 
عام 2008 كجزء من الكادر املالي 
الذي مت صرفه آنذاك بعد أن أصبح 
استحقاقا واجب الصرف مبجرد 

اقراره.
وفي اخلتام، ناشد املري سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد ان يتدخل النتشال 

املؤسسة من وضعها احلالي.

انتقد رئيس مجلس ادارة نقابة 
العاملني مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والشركات التابعة لها 
حمد املري، البطء الشديد وغير 
املنطقي ف����ي تنفيذ القانون رقم 
2008/6 واخلاص بتحويل مؤسسة 
اخلط����وط اجلوية الكويتية الى 
شركة مس����اهمة على الرغم من 

صدوره في أوائل العام 2008.
ووج����ه املري الل����وم إلدارة 
املؤسسة في املقام االول على عدم 
تنفيذها الشق املناط بها في ظل 
القانون، وهو ما يخص  صدور 
انهاء خدمة من ال يرغب باالستمرار 
في املؤسس����ة بعد خصخصتها 
التقاعد  وتنطبق عليهم شروط 
ومنحهم املزايا املقررة لهم مبوجب 
الرغم من حصول  القانون على 
ادارة املؤسسة على فتوى من ادارة 
الفتوى والتش����ريع جتيز انهاء 
خدماته����م دون انتظار حتويلها 
الى شركة، مذكرا بالكلفة الطائلة 
التي س����تتحملها املؤسسة كلما 
زادت مدة خدمتهم في املؤسسة، 
منتقدا في الوقت نفسه اآللية التي 
تتعامل بها ادارة املؤسس����ة مع 
القانون، حيث اكتفت باملراسالت 
جلهات اغلبها ال يعنيها تطبيق 
القان����ون وتدخل املؤسس����ة في 
القانون  متاهات تعرقل تطبيق 

وال تساعد على تنفيذه.
امل����ري وزارة  كم����ا هاج����م 
املالية على مطالبتها للمؤسسة 
باالقتراض من البنوك احمللية في 
ظل شح الس����يولة النقدية التي 
تعاني منها املؤسسة عوضا عن 

حمد املري


